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శ్రీరస్తు. 

కృతి త్రయావిష్మరణమహాత్సవచరి త్రము. 

4, నిర్మలమై దురూపహావుయి నిత్వము నె భజియించు వారికికా 

శర్మదమై యజాదిదివిజ వ్రన లేశ్వారసంఘ సెవ్యమై 

ధర్మమయాంగ మై తనకుల దానె సమానము నౌచు వెల్లు స 

త్కర్భము బృహారూవము నిగకామము భక్తి సమా శృయిం వెదన్ . 

చ. అెలియంగళాక యెల్లర నోతిస్థిరళ కిని వశ్యులౌచు వ 

ర్హిలంగ నొనర్పుచు౯ దనముతిం గన నేరక బ్రహ విష్ణు శం 

భులు జగదీళ్వరీ యనుచు $ మొక్కల బ్రహామునం ద భేదత౯- 

వెలయుచు నుండు నావ్రకృృతి 1 -వేదనుతకా భజియింతు నెప్పుడున్. 

మహాత్తులారా! పర శ్రే యస్సహనగుణమణిభూపితులా ర
ా! సూచకజనాశ య 

విముఖులారా! కర్మము మరూహామనియు నదియీ భగవత్స్వరూపమనియు 

సృష్టిపాలనసంహో రాది కార్యములు తదాథారములనియు మోనెబుంగనిదికాదు. 

ఆమవో ప్రకృతి యనంగా భగవదిచ్భాళ _క్షిరూపమును ధరించి లోకనిర్తాణాది 

కార్యములొనరించు చుం గర్శము బలవ త్తరమని బాటుచుండును. స్వతం త్రించి 

యే కార్యమును చేయక కర్మము ననుసరించి సదసతలముల నొసంగుచుండుననియు 

మా-ెటుంగుదురు. కావుననే పరాత్పరుడు కృష్ణావతారమునందు, 

న్లో. “కరణో హ్యపి బోద్దవ్యం బోద్దవ్యం చ వికర్శణకి 
హవ లా" ధి సక మ నా 

అకర ణశ్చ బోద్దవ్యం గహనా కర ణొగతిః.” 
- థి వశ 

అని వక్కాణింపెను. అము శ ౦క రాచార్యరూపము నవధరించి 

నా, “వివళ్ళ క్వ్యాయుక్తొ యది భవతి శక్రః పృభవితుం 

నచే చేవం దేవో న ఖలు కుశల స్పందితు మపి, 

అత స్తా మారా థ్యాం హరిహరవిరిం'చాడిభి రపి 

ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ మకృతపుణ్యః పృభనతి.” 

. అనియు బెటపటి చెను. 

ఆప్రకృతియూహలు. ఆకర్మములగతులు మవోద్నుతములు. హరిహర బ్రహ్మ 

లశీ నెబుంగరాని వనంగాం దక్కినవారిమాట యిట నేటికి? ప
్రకృతితలంపులకుం గర 

నులకు ఛేదమిట్టిదని వివరింప శక ముగానిపనియే యనవచ్
చును. ఆకర్మము త్రిప్పు 

A 
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లకు లోబడి చేవతలు తికమకపడుచుందు రనంగా నిశ మానన్రలం 'జేర్కానం 

బనియేయుండదు. కాని దేవానాం ప్రియులు కొొందణు కార్యనిర్వహణళ్ కి తమయం 

దారోవీంచుకొందురు. వూనినవని నెబవేణని చో దైవమును దూటుదురు. సలీం 

చుచో నాత తృ స్తుతివరాయణత్వమును వెల్లడింతురు. హాజ్ల లట్టుగాక “గహనా కర్ణ 

ణభోగతికి” అనునూత్ర మును నమ్మి యాశో _క్రిన్యాయము ననుసరించి వ ప్రయత్నము 

చేసి స్య సిద్దులయందు సమభావము గలిగియుందురు. కావున వారికి విచారము 

గలుగదు. 

కర్త ము నతి క్ర మించి జ్ఞానమున ము _క్రినొందవచ్చునని ఖొందఅందురు. కాని 

"కర రృనిద్ధాం లేత EN పోట్టిదని వా రెబుంగ(జాల రనవచ్చును. అది బ బృహాస్వరూపవ 

మనునవుడు దాని నాశ్రాయింప కుండు కుట్లు! జ్ఞానవ్రా ప్ప్కీ మార్షమేవ్! ఫస స్త వఠ 

నము కర్తాచరణమునకుం దోడుపడును గాని కర మును మించి ము _్రీకిం జేర్చయాలు 

జ్ఞానము 'బేయంజూలదు. మంచి శ్రొవ యనలాం గోర వార్ష మె. ఏకర్శ ముబ నాచరింపక 

కొందటు జ్ఞానులగుట కనుచున్నో రముకదా యందులేమో-, వారు జన్లాంతేరముల 
యందు సత్కర్మ ములను ఫలాఖిసంధిరహితములుగ నొనధించి తత్భృలముల సీజన్ల 

మున ననుభవించువా₹ే యని మెటుంగందగు. కర రృమార్షము సర్వాథారమను 

టయే యిందలిసారము. 

ఈనిద్ధాంతము ననుసరించియే యీకృతిసమర్పణోత్సవము సాగినదని నా 
విశ్వాసము. దానినే యిందు. చెలువుచున్నా (డను, తాండవకృష్ణ భాగవతమున 
దశేమస్క_ం౦ధము పూర్తినొందింప నున్న సమయముననే తటాలున బల్లారిమండలమునం 
గల క ణేళల్లుగ్రామమునుండి మ-రా-రా_ శ్రీ అయ్యగారి బున్స్ఫెట్టిగా రంచెదారిం 
బంచిన యిరువపేయై దుర జతము ద్రికలు ఉనను. మజీకొలందిదినములే వేంకటగిరి 

న్ఫీ శ్రీ రాజు గారియాంగ్లోన్న తపాకశౌలాధ్య ములు మ-రా-రా- నీ అల్లాడి జగన్నాథ 

శాస్త్రులు బి, ఏ., ఎల్. టి., గారు వదిరూప్యములు పంపించిరి. మతిని “లందిదినములే 
చేసున్న యున్నతపాశశాలయం దువాభ్యాయులగు బ బృహ శ్రీ జంగా లత్తీనర నీంహ 
శాస్తి గారు భ గవదర్సణము చవేయందగుధనము (ముడుష్పుసే! గొంతభా న మొసంగిన 
మి: తాండవకృష్ణ భాగవతము ద్ర దణమున కువయోగింవ నంగీకరింతురా యని వసా 
వించిరి. కర్త ముగతి గహనమనొ నమ్మిన వాండంగాన దానిం దలంచుకొని పర మేకర్ 
యను గ్యవామును సంస్త రించి యంగీకరింతునని విన్న వించితిని. వారు సువర్ణ కంకణ 
చతుషై మొసంగిరి. "అంకిత మొనర్చుకార్యమున కించుక నిల్సి తక్కినచాని నమ్మి 
తిని. ఎను బదిమూండు రూప్యములు మ౭శియు నాల్లుక లలు లభిం చెను. సంతనమందే 
యిశము ద్ర ణమునకుం బూనం దలంపవచ్చునని విశ్వసించితి. 1934నం॥ 5 వ నెలలో 
విక క్రృమనించోపురము(నెల్లూరున కరిగితిని. మండలపరి పాలకనంఘసభ (డిస్త్రీ ని కబోర్డు 
మోటింగు సాగనుండెను, అధ్య కుమువహాశ యులు శీ, రాజూ వలుగోట్ 'నర ప్ 
కువూరకృష్ణయా చేంద్ర ద బహాదూరువారిని, ఉపాధ్యక్షులు వమ-రా..రా- శ్రీ పాణ 



టీ 

లీ 

గోవింద రెడ్డిగారిని దర్శించి నాగంథముల వారిపాళళాలలయందుంగల ఫు స్తక 
భెం డాగావనములకు గృహింపవలయునని చేండితి. వారందుల కంగీక రించిరి. కొలండి 

చానముల కాజ్జాన త్రము వచ్చెను. తన్గూలమున మూండువంద లపం డ్రైండురూవ్య 

ములు లభించెను. ఆన్నియుంగలిని నాలుగువందలకు నించుక మించెను. అంశం 

బ్రారంఖంవవచ్చుంగ దా యన్నయుత్చాహమున శిష్టభాగ మును బూ_్రినొందించి 

చెన్న వురికరిగి మ-రా-రా- శీ వావిళ్ల చేంక శేళ్వరశాస్తు సులుగారి నాశ్రయించితి, 

అచ్చుకూర్చున కీవలనీనభృతిలోం నొంతతగంపుంజీనియే మద్దానిసారవన. వారం 

దల శకీకొనక తవ్చనపోయును. చిరకాలసమాశ్ర యము రి త్రపోదుగదా? వారు 

సంతసమున నంగీకరించిరి. మంచిసమయమాలోచించి యచ్చున కారంభించితిని. 

సకమంగ భావరిణయమును వ్రైయుచు నిలిపియుంటిని. దానిం బూ ర్తి 
"సయునూహా కలిగెను. వెద్దలయాశిః వు పృభావమే నాచే నావనిని చేయిం చెను. తొలుత 

సు ద్దేశించి దినసంఖ్యకో న్న నా బువందలుచ్భద్ధియై రెండువే పెలపద్యములగునట్టులయ్యెను. 

"తౌండ సకష ఇ ) “గవత్రము ముద్రణను వూ_ర్తియుగునప్పటి కిదియుం బూ ర్రి 

యయెను. 2-5-1985 మరల నెల్లూరున కరిగితిని. ఫూర్వవురీతి గాం దన, హాసభ 

సాగనుండెను. నాలుగ దుడినములు వేచియుండి యధ్యతుమహాశయులు శీ వేంకట 

గిరియువ ఉ*జాలువారిని మరల దర్శించితి. జనపదములం గలపాఠ శొాలలయం దునుష 

దగు గ్రృంథమునుగుజుంచి విన్నవించితిని. నాం జేకాదఠీ. శ్రీవా రుపవాసవృతే 

నియతో నుండిరి. త, ఖొనునుహాశ యునియాతవమున. బయేనము చేయుటంపట్టి 

పె దముంగడుం బడలియురడిరి. నాప్రార్థనాబల మెట్టిదో వారంగీకరించి ములుదినమే 

యద్దాని సిద్ధాంతీకరించిరి. కొలొదోననముల కౌజ్ఞావత్ర మరుచెంచి రెండువందల 

యేయబదిరూహ్యముల నాకప్పిం చెను, ఆయుత్పాహము మణింత నన్ను. బరవశ్ు 

నిగా నొనరించెను. “అన్థాగ మో నిత్వమరోగతా చి అన్ననసూూ క్రి సార్థక మే 
స్రెద్ర*, తద్భలమున శ్రీ సరర్షమంగ శాపరిణయ మచ్చుంగనార్పవచ్చునని నిశ్చాయించు 

కొంటిని. 

కృతిసమర్పణోత్సవ ప్రయత్న ము. 
భఖ'వ సం! మాఘ శుక్ట స_ప్పవిరా స్థర వారము (9-2.85) కడపనగరమున 

ద"ండవకృష్ల భ' “గవత శ్ర రామావళా రత _్తే (ములు, భగవంతున కర్పించువిషయ 

మున నుల్వే శముసల్పుటకు నాపేండికోలునం గొందటు మవోశయులు సభ చేసిరి, 

అచిర'కాలమున నాయుత్చవము జరప నిశ్చయింపంబడి యావహ్వానసంఘము నెల 

కొొలువంబడియె. అధ్యతు లం ద్రాకించుపత్తి త్రికలు (వ్రాయుట లో నగు కార్యములు 

కొంతకాలము సాగెను. వింతలో చేసవికాల మరుదెం చెను. మంచినీరుదొరకుట 

యించుక కష్ట్రమయ్యెను. కావున నుత్పవకాలము పాడిగింపంబడియె. నామేలు 

తమవిగా భావించుచు బృవ్య వోండపురాణమునకు నాంధ్ర న్టీ శ్రీమద్రామాయణమునకు 

బ్రహ్మూవు రాణ న్టీ (్రుకృష్తావతారత _త్స్వములకుం నృతిసమర్చశోత్సచములు సాగించు 
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మ-3"-రా- శ్రీ కొప్పరపు సుబ్బయ్య శ్పెష్టిగారికిం డెలిపి వారనుమతింవ నచ్చటి 
కింబోయి వారిసమృతింగొని యరు దెంచితి. నవంబరు నెల తుదివజు కదియు6 గాలముం 

బుష్పెసు. ఎన్నికలు డిసంబరునం దారంభ మయ్యెను. పూరో్య త్తర కాలము 

లా కెళ్యమున నె యుపయు_క్రములయ్యును. సాధువుతులకు6 గస్టములు మెండుగ. 

గలుగుచుండుం గదా. అది యొకవిధమగుపరితయనియు దానియం దాఆీ లేజీన 

ఛాగవంతుం డగవడుననియు. 'బెద్దలందురు. జనవరియందు నూత్న పద్ధతి. యొక్క_ండు 

మనికి దజ్లను. సత్సంకల్బము విఫలముగాదనునదియు యాసద్లతి దానం బయనము 

చేయ నెంచితిని, వు_స్తకము ద్రృణమునుగుణించి ప్రాయంగా ఏలూరునందు విద్యా 
వ్రచావకులయి యుదారమతులై యళఃకాములై తనరు మ-రా-రా- శ్రీ ఈదర 

పెంట రాన్రపంతులుగా రిరువడై దురూప్యములు 81-8-85 పంపిరి. ప్రబంధము ద్ర 
ర్ల ( ల హా. 

సభ సాగింవం బ్రయత్నించితినని విన్నంతన వేంకటగిరినుండి మ-రా-రా Gg 

అల్లండి జగన్నా థా స్తులుగారు దళ రూవ్యములు, నెల్లూరునుండి బవ్మశీ, చెన్ను 

భోట్లు సుబ్బయ్యగారు పదిరజతేము ద్రికలు గుంటూరునుండి మ-రా-రా- శ్రీ దేచి 

"రాజు ౦'మరానుగారిసతీమణియు ఛీ, రామచరితకు చేలో పాఖ్యానాది గ్రంథక ర్రియు 

నిపపమానపావనశీలయు. నగు శ్రీమతి లత్షీనరసమాంబగారు పదిరూప్యములు 

వంపి. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ప్రోత్సహించి పంపినన్లే భావించితిని. మాఘమాసమున 
నీయుత్సవము సాగింప నెంచితనిగాని యది యించుక మార్చ్పునొం దాను. నా వెండి 

కోలు నంగీకరించి వేంకటగిరిసంస్థానకుమార ప్రభువులు శ్రీ రాజూ వెలుగోటి సర్వజ్ఞ 

గుమారకృష్ణ యా చేంద్ర బహదూరువారు , తాండపకృష్ణభాగవతకృతిసమర్పణ 

కాలమున సభి"ధ్యమయులు గానుండ సవధరించిరి. ళ తాధికగృంథక_ర్పలు బహ్మశీ, 

కవిసార్వభొమబిరు దాంచితులునగు శ్రీపాద కృష్ణ్టమూ_ర్తిళా స్తులుగారు గ్రాసర్వ 

మంగళా పరిణయకృతిసమర్చణో త్పవమున సభాధ్యతులుగా నుండ సమ్మతించిం. 

ఉదోోగ మునుండి నిరమించి యువకార వేతన మనుభవించుచు నిరంతరము వేదాంత 

శా స్త్రముం బఠించుచుం గాలముం బుచ్చుచు శాంతధను లై వెలయు బ్రహ్మశ్రీ 

మ-6*-౦*- శ్రీ కోట నరసీంహముపంతులుగారు (ఉన్నతన్యాయస్థానాధిశులు) 

శ్రీ రామావ తరత _త్త్వకృతీసమక్పణ కాలమున సభాధీశులుగా నుండ నంగీకరించిరి. 

Dror శు ౧ భినువావమున (23-2-1936) సభ సాగింప 889, కుమార ప్రభు 

Si mimo వా గ్రుచ్చిశందాన నవుజే జరప నిశ్చయించితిని. పలువురు వండితకవి 

సిదొోోముఖులను.. 'రాందగునుని ప్రఫ్ఫించితిని. యఖథాళ క్రీ న్యాయము ననుసరించి 

యత్న ముసీఎని. ఈవా ర్త క ర్రాకర్మిక గా నాలకీంచి ప్రాద్దుటూరినుండి యరుడజెంచి 

వుం 0-5 శ్రీ కొప్పరపు సుబ్బయ్య లేస్టిగారు పాఠ శాలయందున్న నాకు 

దొలుతం చామువూనియున్న దీనాంభక బధిర కుళ్టైదుల కన్న దాన కార్యము నిర్ష 



స 

గ్రే 

హీంతుమని ెలీవిరి. వ, థానాంగము గా చానిం బరిగణంచియున్న నాకుంగల్లీన 

యప్పటియా నంద మపారవమయ్యెను. భగవంతుం సంగ సనం నున నయ్ విశ్వ 

నీంచితిని. 

బే 22.230 ది శనివారము సాయంకాలమున సింకి టగికినుండి శ్రీ లి 

వభశరొ మణులు బొబి బ్బిలియందు ండి రానలనుకడనికార రకములు య "సరసన 

తంత్రీ వార్థ వచ్చెను. విపూదమును లిం! వెను. అంతకుం గొంతముుబే రజ 

మెవూంద్ర వరమునుండి కనిసార్భభొము లం చెంచియుజిలి. క" రాళ్టంచ] సన 

లలముకొన6గా నెంతటివారును 'ంజాలముక దె యని యించుక. వియమోదమును 

దగ్రించుకొంటిని. కడపవువమున నున్న తనా $3 సానమున “రుడ నన్యాయా ధిళ్వ 

రులై (సబ్ జడ్జీ పరమభగవతో_్రములై షరా , మెఫిక్ల్యలే. సంగీతశాన్త 
పండితులే యపుడవుడు భగవత్క_థాసా? ముల నెల్ల నుకుం IN భ్ నుదీ 

వీంపం చేయుచు (ద్రావిడులైనను డెనుంగు మాటలాడ నేగ్చియుండు బ్రహ్హా 

మ-రా-ర- శ్రీ క్ ఎన్. గణపతిబయ్యుర. స టం వి యల్, గార నభ్యెర్థింప నీ 

వభుశిరోమణుల కార్యము నిర్వహాంవ నంగీక రించి. సుం మున యి"*అవిట్లతని. 

త్రోలేయివలుతావ్రులనుండి పండితేక వితల్లజు లం దెంచిం. క బేళల్టునుండి మ-'ా.'0+_ 

అయ్యగారి బు న్చెట్టిగారును, "పంగ టగిలి నుండి మ.6%-0%. న్ (లాంటి జగన్నాథ 

శాస్త్రులు బి. ఏ., ఏల్. టై గ ౩ర్రు నెల్లు పనుండి మర". కీ కనుక ర ల సెక ట 

సుబ్బయ్య గారును దయ చేసిరి, బ్రహ్మీ కోట నరసింహూవ: ఇంతుల గా బావ 

శకటముూలమున ఖినువావము దళిఘంటా తొడనసమయిమున కరు గెంచిరి, 

క అస మర్శ ణో స్స ప ము. 

యువసం।| ఫాట్టుణ శుక్ల ర్రకకద్మాసు వాలము సుదయమున మంగళ 

వాద్యపురసృరముగా6 బండితకవివ ర్యులు జేదనాదముఒ తో గ్రంథ త్ర యమును 

గొని శ్రీ రామకృష్ణసమాజభవనమును జేరిరి. దని కధ్యతులు మొ ౧ శ్రీ, 
కస్తూరి పట్టాభి ౮" మచం ద్ర రన, బి. ఏ. వి. యల్. గాపు., నీకు న్యాయవాద. లు. 

నాప్రార్థన నంగీకరించి భవనమును జక్క_0ంగా నలంక రింవంచజేసిరి. మహోత్సవ 

సూచకముగా ముందు వండిరిషేయయుడి కదళీ స్తంభచిత్రవటవరిశోభిత మై కన్నుల 
పండువుగా నుండెను. సభా ధ్యకునువాశయు లిరువురు "కండితస త్క_విపరీ రొవేప్టితు, లై 
సభాభ వనముం ది "పేళించిరి. అందు వేం చేనియున్న మవాత్తులు వండితకవ్రలు:.___ 

బ్ర పాలీ, పండిత అవథానము శంకర రతా స్తులుగారు, వేంకటగిరి. 

వ్. అల్లాడి జగన్నాథ కాస్త స్తలుగారు, అషహ్టైవథానులు, బొల, ఎల్. టి., 

వెంకటగిరి. 

0) ఆయు ర్వేదవిళారద పులుగుండ్ల నరసీంహళా స్తు లుగారు, 

సంస్కృతక భా శాల, నెల్లూరు. 
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కావ్యతీర్ణ రావాొడ వెంక టరామశొ స్తు లుగారు, 

మ్యునినీవల్ మైస్కూలు తెలుగువండితులు, బార, 

"వేదాంత శిరోవుణి విద్య్వా౯ కోడూరు వాసుదేవశాస్తులుగారు, 

పాఠశాలపండితులు, కములాక్రురము. 

వేదాంతశిరోమణి తిమావయుల నీతారామశా స్తులుగారు, తిరుపతి. 

నిద్య్వాక్ రూ పాకుల ."వేంకటరత్న కర్త గారు, 

* పాఠశాలపండితులు, రాయచోటి, 

విద్యా అభినవభ ట్రనారాయణ పాతాళ భేది సు బృహూణ్యళ"స్తు సులుగారు, 

తిరుపతైహైన్కూూలు ప కేండితులు. 

ద్రిన్యాత్ర 

99 

కి 
'మ్యునినివల్ మ హపాన్మూ_లు పండ్కుల, నంద్యాల. 

వండిత నారు నాగ నార్యుండు గారు, కోడూరు, కడపజిల్లా, 

పండిత బాడాల అనంత రామశా స్తు లుగారు, 

దొరతనపు బాలి కాపాఠశాలాం ధ్రవండితులు, కడవ. 
పండిత సాహిత్యవిశారద కవితార్కికనీంహ వరదా చార్యులుగారు, 

కడప డి! కోష్టు. 

కావ్యతిర్థ విదాషకా మద్దులపల్లి వంకటసు బ హ్ల్వణ్యశా స్తు సులుగారు, 

39 

33 

విద్యాకా మేడవరము సత్యనా రాయణశా స్తులుగారు. 

పోలేపల్లి, కందనూలు జిల్లా. 

జో్యోతిషవిద్యా శే ఖర పండిత తేలకపల్లి చేంగటసు బ్రవ్వణ్యసిద్దాంతిగారు, 

సరిపల్గి స సంస స్మృత పాఠశాలవండితులు, వశ్చిమగో దావరిజిల్లా. 

93 

కారాంతిక వే ఖర గరి వెద్ది "రా మేళ సరసిర్ధాంతిగారు, 

గుడిపాడు, కడపజిల్లా 

జో్యతిషవిద్య్వా౯ వట్టిపల్లి రామేశ్వరనీబ్ధాంతిగారు, 

సీతారామస్రరము, నెల్లూరుజిల్లా. 

పండిత సాహిత్య శిరోమణి కోడూరు సుబ్బ ర* మశాస్తులుగారు, 

రంగనాయక స్వామిసంస్కృతే పాఠ శాలపండితులు, నెల్లూరు, 

39 

22 

పండితే విద్యా చోరగుడి సు బ్రహూణ్యము గారు, జిల్లాకోర్టు, కడప. 93 

వీరు సభాభవనము నలంకరించిగి. 'కార్యాంతర ప్ర పస కిని రాజాలనందులకు విచా 

రముం దెలుపుచు, చిత్తూరునుండి మ-రా-రా- శ్రీః కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి, ఎమ్. 

వ, గారును, అనంతవురమునుండి కళాశాలవండేతులు బ్రహ శీ, వృయాగ కట 
రామశా స్తు లుగారును, ఆదవానినుండి విద్వా౯ తొనశ్చేచ ఛౌస్క_రశాస్త్రులు 

గారును, మదరాసునుండి పవచ్చయప్ప కళాశాలపసండితులు బహ్మనీ, విద్వా౯ 
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తూఖా నిశ్వనాథశా స్తు స్తులుగారును, విద్వా౯ వంగి ప్రరము కృష్ణమాచార్యులు 

గారును, ముదరసునురొడిరెమీ వము-రా-రా- నీవి వి. వీచ్చయ్య, బి. ఏ, గానను 

విఫాఖపట్టణముజిల్లా ౨౬మం-దిలినుండ మ-ర*-రా- శ్రీ, మా ేవల్ల్ రామచంద్ర 

శాస్త్ర లుగామును, సాంగుభూయునుండి కళగా కండితులు విదా వోల్లలూంరు 

హంకతటూా దశర గాయుంను బత్త్హకల వొసిల. 

సుమువహూ_గృమున సభ యావంఖింపంబడియొ. వ్రం వు శృకృష్ణ ఆ, నీ వా 

నాశత్షసీమసుఐద* .వినావాచి గ్రే షటములక సమాజప్రురొ సతుల వూజ చలం, 

న. బువా న్లో సొంగీష్ట్ర ము నోపలంచాస్యలుగార "పదమును బలతించివె. 

వేదవ్రు షం శం మా _29 నించినట్టుండెను. పిదపలగ వితార్కి-* సింహా “ండిత బ్రహాశీ 
ారీల 

నా యురి స్టైలు (జ్యా సు లో సుద్యూగ మున నుందు నాడ, ౧ మంగి భన్గాళవ ముల 
థ్! క ఈ aan 

అం, £1 ad ఖో స్తీ 

నమ రగ మతములు గ బారి. స్ డస ము్యరివసు చుం "జను. వపవాత్ బ హారి Me 5 SIU 
చిక్క... జయం మా చావ వల ఏ. ఏ ఎల్, టి, నాస్కూలనం గుపాథ్యాా 

జో . గు టీ MN) pT "చ్యక్లో' సియమయును బగించి హాయ స వమా. జదివి శ ,తల 

నానంద; కవశులను గా. జీసరి. భోక యీరూవమున నరుదెంచెనా యనునూహా 

దెం: కుం గ చెను, 
LY (ap 

( ల 

కవిసార్వభొములు కేచి కృత్యముం దెలిపి గృంథ త్రయము సమర్పించు 

విథానము ననుసవింప ెహాచ్చరించిరి. అక్లే సు ప్రథమపద్యేమురం బఠించి తరువాత 

పన్ట్వంచేములద సుకం బఠింప విద్య్వాకా లెఫీనవభ ట్టనా రాయణవదిరుదాంచితులు 

బ్రహాశ్రి పాతాళ భది సుబ యు సాగ్నాముగారి నభ్యర్థించితి. వారు సరాగముగC 

బశంప శొ_క్టిగలవారు. పేడికోలు నంగీకరించి యర్ల్గము  చెప్బనక్క_అు లేక 
రయుండం జదువసాగిఏ. ఆయా "గముల భెహాంతరీకరణ 'మెట్టులున్నదని విమ 

అ 

ర్ం. బడిని. పిదప నఖ్యయు బయువన ర్వస్ంప నావంభించి తెలుపన నతివమ్యముగ 

i KW రము నుషన్యసంచుయు భగవత్కృతులం దదనుగుణము గాం బాడుచు 

రెండుగంటలు సభ్యుల నెల్ల భ_కినసాంబుధి నిమగ్ను లంగావించిరి. వదునొకండు 

గంటలు గడ సను. సభ నిలుఃంబడ మరల నెండున్న అగంటల కారంభింషంబడునని 
వ్యాలీ యట న్ు కుల నిసాయింపం పంబదెయె మె. అంతకుం గొంతముంబే దపనగం మున, గల 

యయా" “ఏటి [CEE షట, క శేయద్వయము నొసంగిరి. అందా మ-ర5”- రక మేడా 

HT IESE, శేష్టుగారు ర న ంగుఖీయక మొసంగిర. అంత a దబా 

బూర మాసాలు డ్ ,మూప్త్రాగారు మ-'ర”' - శా g అల్బడి జగన్నాథ" స్తులు 

ot, స్ / బల్. ఓర్చు Mem UN స్తీ Uy అజా పలుగోటి సర్మొజ్ఞక కుమారకృ్ళష్ణ యా? పం ద్ర 
| “కా* Ff, 

బా నూరు యా యువాం "“కాజణములం చెట్బ శ్రీవార నుగ జస 

చిదు నరా బటు అధినం ౬ మరాలమున నోసంగిరీ. అ చేట్ మ_రా.రా. శీ శ, అయి 

జే wg sy TT aD gS re, జలే త్స జ జల ఇ 
FAUT STAY గా NY Ch గ రూ స్పములు గ హత్తి ర్! ఘఫ్ర లా గారు దభ రూఫ్యములు స్థ 
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నెల్లూరునుండివచ్చిన ఆయు ర్వేదవిశారద బ్రహ రీ వులుగుండ్ల నరసింహశా స్తులు 
గారు రూవ్యదళకము, బృహ ఫీ కోడూరు సుబ్బ రామశా స్రులుగారు పంచరజత 
ముద్రికలు, మ-రా-రా- శ్రీ కనుప ర్థి వెంకటసుబ్బయ్య వీ వృ. గారు దళ రూవ్య 

ములు, క డవవా_స్పవ్యులు యాస్కూలునందుపా థ్యాయులు మ-రా-రా- శ్రీ 

ని. చిదంబర రావుగారు పంచరజతముద్రి,కలు, బ్రహ్మీ పండిత బి. అనంతరామ 
శాస్తులుగారు. రూవ్యపంచకము, బ్రహ్మ క్రీ మాడుగుల సుబ్బయ్యగారు. వంచ 

వ్యములు, గం. వాడాల అన్న పూర్ణముగా రైదురూవ్యములు, శ్రీమతి కృష్ణ 

వెణమ్తగారు పంచరూవ్యములు భగవదర్పణమునేయం జడివించి యధ్యతులమూ 
లమున  నిచ్చిం. వాద్దుటూరునుండి యరుబెంచిన యార్య వై శ్యశిరో మణులు 
మ-రా-రా_ శ్రీ కొప్పరపు సుబ్బయ్య తెసి గారు దీనాంధ బధిర కుబ్జులకు సంతృప్తిగా 

నెందటువచ్చిన నందుకు నన్న దానము చయుచుండి సభ కరుదెంచి సభమూగియు' 

నదనున చాగలమజి యార్య వై శ్యవర్యులు తమమూలమున6 బంవీరని తెల్పి రాంక 
వము (సాలువ్రు నొసంగిరి. సభ నిలువంబడి మాథ్యాహ్ని కకృత్యములు సాగి 

విశ్రాంతైై కొనినపిదవ ను ర్వారుక ఫలభ తుణపూర్వకతి_ కక హమోయాస్వాదనానంత 
రము మంగళ వాద్యవురస్పరముగ సభాభవన ప్ర, వెళ్ము జరౌాను. ఇంచుమించుగా 
మూండుగంటలయ్యును. సభ్యులంతకుముందే దయ చేసియుండిరి. 

సభా ప్రారంభము. 

వేదపాఠవురస్సరముగా సభ యారంభింపంబడియొ. కావ్యవు రాణతిర్థ 
విదా(క౯ జనమంచి. వెంకటసు బ్రహణ్య శర స్వాగతో పన్యాసము, అధ్య్వములం 

_్రార్థించుటయు, వారు స్వకీయవీళముల నలంకరించుటయు సాగెను. శ్రీసర్యమం 

గళావరిణయముంగూార్చి కవి సార్భభౌములు బ్రహ్మశ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూ_్షి 
కా స్తులుగారు కేచి యొుకగంటకాలము గంభీరోవన్యాసము గావించిరి. సభ్యు 

ల చ్చెరువందిరి. పిదప శ్ర, రామావతారతత్త (ముంగూర్చి బ్రహ్మశ్రీ మ-రా-రా-శ్రీ 
కోట నరనీంహము వంతులు గారు తమకుంగ ల వెదాంతశా స్త్ర పాండిత్యము 'లేటవడం 
బాశ్చాత్యు లయాళయములు నదై్య్రతమతసంబంధము లే యని తేటవజచుచు ననర్లళ 
ఛారతో నువన్యనసించిరి. తెలుగున నిట్టుమాటలాడ నితరులకు ళక్యమా యని 
వీంచిరి. సాయంసమయమయెెను. విద్యుద్దీషము లా వ్ర దోషమును విస్మరింపంజేనెను, 

వండితోవన్యాసములు, 

మ-రా-రా- శీ అల్లాడి జగన్నా థళాస్తులుగా రువన్యసీంచుచుం చామొన 
రించిన పద్యరత్న పంచకసంభృతరాజత వేటిక నొసంగిరి. ఆయుర్వేదవిశారదులు ' 
బ్రహ్మశ్రీ పులుగుండ్ల నరసింహా స్తులుగారు మితహితో పన్యాసము గావించి భాగవ 

oy, రి a _ & ఆ తార్గముం బెల్పిరి, డి స్ట్రిక్టుబోర్డు అంజనీయరుగారు మ-రా-రా బ్ర అక్కెనవ్రగడ 
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లత్యీనారాయణ రావు, వి. వ్క వి. ఇ. గారు "లేచి శ్రీ రామానతారత త్త (మును 

జదివి చేసిన తమకృషిని వెల్లడించుచు 'దేవాలయోత్పవములు మతచిహ్న ములు 

ప థానములు కావనియు నవి తొలుత మహోవకార మొనర్చనను బిదప థ్యాన 

యాగము నభ్యాసింపవలయు నను నీసుదలగునిషయములంగూర్చి చక్కనిశ్లై లి 

.; నుపన్యసించిరి, వేదాంతేశిరోమణి నిడ్వాక బహ శ్రీ కోడు వాసుదేవశా స్త్రీగా 

రుప న్యసీంఛి కవులపరి శ్రమము లంగుణేం చియు భగన త్త త్ల మునుగుజీంచియు 

శ్రీభాగవతమహ త్తే పము నుద్దేశించియుం  బకృతాంధీక వణముంగూర్చియుం 

జక్క_నియుపన్యాస మొసంగి శ్రోతల నెంతయు నలరించిరి. ఇంకను మాటలాడ, 
లాలి mn వగ రంల (ర స్ట్ ఆద షాక ల జగ ళ్ 

దలంచిన వండితకవులం ట్రొన్టించుచు నథ్యములు 4 వె దకృస్ణమూ ర్చి? స్తులుగారు 
8 తో శీ hy ఆ భో 

కా క్ష నాగికకుద జదువ నధ ఇరించిరి. "వాసే న 
లముం చెలుపుచు నాం ద్య్వములం న'భ్యర్థించి విక్కండ్రు, ద్యములం 

జపవిది. వాని సెల్ల( దదాజ్ఞంగ్ రి యించబే పొందువబజుచుచునా ్ న డను. 

అభినవభట్టనా రాయణబిరు దాంచితులు 

విద్వా౯ పాతాళ ఇది సుబ్ర హణ్యముగాగు, తీరుపతీ. 

క. శేపూ గి గర్భ్యయన నర, పెషంబున నేడు వాణి + వెలుంగొందుచు సం 

త్రోవంపున మనసీమను, భూషితంగాం జేయ నిట్లు $ పొల్చెడు నన నౌ”. 1 

ఉ. మున్నటం బోతరాజు తనోబుదికిం దోంచినయట్లు భ క్షియే 
cr జార) 

సన్ను తరీతి నెల్లరకుం జాటంగ $ భాగవతం బొనెర్చి నేం 

జెన్నంగ వ్యాసమూలమున ఫ్ గ్రీయెడంయ దాండ వసన "స్త్రి వి 

దన్ను తభ గిం దెల్లు నను 4 భాగవతంబు రచించి సుంచెంా. 2 

చ. పలుకంగవచ్చుంగాక మణీ 1 వాండిటు వీండిటు లంచు నోళ్లకుం 

దలుపులు వాకిళుల్ గలవె 4 తార్కొని మూంతలు మూయ సంకలం 

దలంచిన భాల నెత్రునకుం 1 దం దలు నొక వంక టీచె యూ 

పలుకుల శేమి లెండు గుణీ పొాళియొగా పెాలయించు 'సవన్వరసి . 3 

క. రామానతారత త్ర సము, వ్రేమంబున ఛభ్కృతతిక్ 1 పలయింపంగా 

నీమహనీయుం డిప్పుడు, శ్రీమాణజంగం జేసి యిచ్చె $ స్క రంమునకుు . 4 

తే. సర్షమంగ శావరిణయశచతుర కావ్య, ముర్విం దెలుంగున రచియించి శ సర్వమంగ 
i " బ్ర = నుల 

భా ధినాథునకును బ్రేమ శ నమలభ క్రి నిచ్చె శమా్రిశిర్మ శా 4 నెలమి నేడు. 

క. వలికవురపుంబలుకులు బలెం దెలిము క్లెవుజాలువో లెం $ జేనియపో లె౯ 

జలువలుం టబెలువులుం జవ్రులుకా, వెలయించు న్నీ పలుకులు $ విమలక వీంద్రా. 6 

ఆ. ఎల్లరకును దక్కు నే యిట్టియద్భుత,శ_క్టి వాణికరుణ $ జరగకున్నం 

జెలి న్వ నేయ $ శేషా ద్రిశర్శకు, లలితపాధయుగళిం  గొలుచుం గాన, 7 
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తే.సతలేమోనూ'ని నెట్టకా వ్యాలికసరవిం గనార్చి, రసిక వరులజెందములకు $ నసదుగానీ 

సంతసము గూర్చు శేషా ద్ర ఫశోర్శకతన,మాన్యమునుథన్య మునుమనమండలా౪ 
క, శేషా ద్రి నిలయుం డిచ్చుత, శేసో,ది ద్రినుధీవిభునకుం $ జింతిత కార్యా 

శేషజయంబును నెప్పుడు వి కేషశుఫంబులును బ్ర తిం? జి తృమిగుర్చన్ . 9 

విద్యాకా కావ్యతిర్థః మద్దులపల్లె వెంక టసుబ్రహూణ్యశా స్తు సులుగారు, సంచార్థల. 
క న 1 

మ. మును హాలాస్సు భజించి బేవి లలిత౯ $ బూజించి తద్ద త్తద్భ ( య. 5 ne ME id an 

ఫిన్ బ్ర ప్రండము నాకలంచి యవలకె $ శ్రీ "రాము. న ర్పించి బ్ర ETT 
pig Mg 

హను ఏ దర్శించి రయెటింగా A గవత త క్వ్వార్థ్మ్లు మాంగల్యము ల thm” ఇం ల 

గనియెక౯ా మాక వితాకుమారి యొటులు౯ : ధన్యాత్మ పో దేశికా. | 

మ. రచనాళశిల్చులు తాముగా గడవవారల్ తత్త దావిష్కి_ )యా 

రచనుల్ గా నిరుపోటితో నిలిచి కథ ర్హవ్యంబు సాగించి నెం 
టిచరి త్ర ంబున6 జేయి మించి యొకకోకటి౯ా నిల్పి యదై ఏతులై 

యచలంభై నడి యాత్ర త్ర ర్త (మని వీవో! చాటినారో గురూ. బి 

వము, గురువర్యా! వరమార్థత _త్హవిదు లు)ద్దాషించుచు౯ నాన్ఫషిః 

కురు తే కొవ్యముటందు రాఘ్నత మిాశకుకా జక్కలాం జెళ్లెడి౯ 
బర బచేవీవరవముం త్ర యోగులరు గాకీనకా గావ్యనిరాణముల్ 

కరణీయంబు లె 'ఫౌవికావ్యరచనా$కార్యంబు లేవటివో. త్రి 

పండిత ది, అనంత రామశా స్తులుగారు, కడప, 

వా, శీ 'చేవీకరుణా _తృదివ్యకవితశసిద్దాంతి బ్రవాండబ 
pp (J 

పది వాఢమవోపు రాణర చనా? వ్యాస రి నానాగమ 

పాదు సెర్ళ రవి ఛానిథానముధునాక వాల్ కి సీపొరుండై 

్రోడిం గాంచుట చేమినో ముఫ లమో$పుణ్యస్థలీ డేవాలీ. శ 

విత తాది కావ్యసంహి తలిఖంచిన నాంటివల్శి కభవుచేతి్ వ్రాంతక లము 
నానావు రాణవి? తాన ప్రవక్త కయా బాద హాయణుశేల $ నూదుక లము 

అతులిత 5] శృావ్యదృశళ్య గ గంథక ర్త యా కాళి దాసునిశేలం 1 ్రాలుకలము 

ay "హాంతరీకృతిం $ బ్రగుతిలాంచినకవి త్రి తి తయంబుశేల హా త్తినక లంబు 

లే. శతమతమవలంతిళ కుల థారవోయు, చుట్టేపడయోలు మాచేత. స్ట్ గ ట్రికలము 

కాకతత్వద్భశ గ్రంథ; కాండ మెట్టు, సంతరింతును Es ద్రి శర్మ సుకవి. లై 

మ. ఒక వద్యుంబు నీఖాంవుండీరనిన నమో పెద్ద బ్రవోండమ 

టక టా! మింటికి మంటికూహ లవృ థా) యాసంబుగా6 జొన్పి చో 

ని కడందేలమొగంబు 'వైచుఘనుల౯ 4 పీశ్రీంచుచున్నా రమా 

కుకని వాతము గుండె వ్రక్కలగు ను4తోో_ 'చాకృతికా మిాకృ్ళతిన్ తి 

or 
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మ. తరుణం బెల్లం బురాణవృ్చిని విలు! _ప్తంబయ్యె ఏ నీనాండు ను 

స్థరభ_కి క్ష్ " భఛవదీయహా స్త సము తగు౯ా 1 శ్రీ రామక ృటైానతా 

రేరహస్యంబులొ "లేక భాగవతసాశరస్యంబులో వ్రాయ న 
త్రణ్ శ్ర్రంగారరస ప్రబంధ మెటు దిశద్గంజా లె? విద్వర్క్ ఏ. df 

ఇా,హోలా న్యేళశవురాణక ర్త లలితో $పాఖ్యానసద్వ క్త క్ల 
హాలోకం బెనరించినట్టికని బ్ర బగీవ్విండ్ వ్ చుపు ష్ 

ల్లాకృష్ణక థావ్ర వ, చేతను దయయా] "లేశ డగా సంటునకా 

బాలింసకా వలె జెల్లుచాస కటు సేకవల్ నల్పం గా స్శ్యొ రొ. ల్ 

కాన్యతీర్థ రాబాడ వేంకట నామన స్తలుగారు, బళా. 

శా, శ్రీనగ వై రిముఖ్య సువనేవిత పాదుండు భ_క్టిభావసం 
వోనితపేన్దువం తీరని కాంతనివాసకుకూపలధ్యవం 

చాననమూ ర్చి న, వ్రు జన) తా_ర్చిహరుండగు సర్యమంగ ఈ" 

జాని శుభంబు లబ్ స వచం ద్రమ! శెషనగాఖ్య! ప్రో పోచు నిస్, 1 

క. పలువురు బిడ్డల వెండిలి, తలంగక యుకమా టానళ్చు | తండ్రి, వలి బళీ 

లలీతకృతి త్ర తి యమణి సం,వలీితసమర్చ్పణమహోత్చ[వం బొనరం కోతే, 2 

చ. అరయంయ నాంథ మాతకు న$వా! మ్రీయవు త్తే త్తుడ వీప యాదు వొ 

నరుదగు కావ్యవు పుష్పముల 1 నాయమహ్టూజ లోనర్చి నెమడిక్ 

దిరమగువ్రైమ నించితివి $ తీర్చితి తల్లిబుణంబు నసంతయుకా 

దొరయశోొనునయ్య! యిట్టి గుణకభుర సత యందలి కీభరి త్రి తిలోస్, 

నీ భారతి నీదురూపముం + దాల్చి ప'పగ గ్రంథము నీకి; ట్ర్రూయునొితొ గా 
అలవిరించియె కాన్యముల నల్ల యం త్రొరబు సీహ్ఫడయంహోన $ ని చ్పేనొ”క్కొ.. 
సీదువా స్తంబున $ నెలకొనియుండుటరోగలమున కీశి క్రగలిగా నొక్కొ 
రాయలసీమ ఇ వాగర లభాగ్యసస్యముల్ పండి సీయాకృతిం $ బరలగానొక్కె 

తే. ఇబ్లగాకున్నం బరతంత్రగనృ త్తియేడ, మానసంబున నిలుకడ + మాటయేడ 
సరసకృతులను చెక్కిందేకసలుపు శుడ, భవ్యగుణసాం ద్ర ద, శేషా ది ద్రి+పండి తేం ద్ర. 

తే. బ్రహూమోమున నెందాశ $ వాణి వెలయు 

హారియురంబున నెందాశ 4 నీరి వసీంచు 

పహారునిసామేన నెందాంక $4 గిరిజ వెలంగు 

నంతేదనుకను ను నీక్ళతు $ లననిం గాలు, గ్ 

అవథానము శంకర ఛా స్తులుగారు, వేంకటగిరి సాస్మూ-లు తెలుంగుపండితులు. 

డ్, @, జనమంచి వంశ ఘనీసీంధునుథాకర ేషగో త్ర! [ని 

శ్రోజద ఖండవండితసభా జనరంజక సర్వభూమిభ్యా 

ర 



18 

ద్రాజవిశేషనూన్య కవిగరాజవిరాజ య కేస శేమువీ 

తేజ! యుమాధవుండు నిను $ దివ్వశుభంబు లొసంగి కావుతన్. 

ఉ. పోతన మున్ను భ_క్షిపరపూర్ణ్మ మనః ప్రమదా తి శేకస 
చ్చతనుండై. భరి ల్రిని రచించెను భాగవతంబు సత్కని 

శాతము మెచ్చ “సేవివుడు 1 భాగవతంబు మటొ"ండు్య వ్రాయ వే 

యాతతపద్య పాదగతులందు మనోజ్ఞత వెల్లడించుచున్ . 

aw అరవిరిశెందమ్మి 4 విరితావులను గువ్చి యుల్లాస మొదవించు + నొక్క చోట 
గంగాతరంగిణీగకల్లో లసంరభ మొనర ననుకరించు 4 నొక్క చోట 
మంజులమకరంద+మా ధుర్యధుర్య మై మొషప్పారురసముల $ నొక్క చోట 

లలితర సాలమషల్ల వమార్లవసురుచిరో కులం గడునొవ్వు $ నొక్క చోట 

లే. బలిర! నీసర్యమంగశాశపరిణయంబు, సారసాకస్వత వ, ప పం$చంబులోన 

సుస్థిరస్థానమున నెంత" 1 శోభ గాంచు, నమలగుణ! జనమంచి శేహాద్రి, శర్మ 

G, పతతి భావసౌరభము + లిమ్థుగ గమన సొంపు నింపునై 

నేతలం బల్కు_టింతి కయి | 4 నేసిన నిద్దవ్రుముద్దుసొమ్మనక౯ 

7చైతకు వన్నె యనార్చుచు బొ $ గ డక మి పెదు రామ _త్తత్వము౯ 

ఖ్యాతి రచించి గోలితివి ) గ రిపదాబ్దమరంద మెంతేయున్. 

లే, వరమపావనగం గా స1వంతిలోన 

“రేకువివ్చీన కెందమ్మి 9 పోక నెసంగి 

ద త్రమండలగర రత్న ంబ వైతి 

వినుత జనమంచి శేషాద్రి 5 విబుధవర్య. 

ము ర=॥ శ్రీ అల్లాడి జగన్నాథ ₹'స్టులు, వీ.ఏ ,ఎల్,టి., గారు, 

పాడ్ మాషరు, రాజావారిహాన్మూలు, వెంకటగిరి. 
థి యా 

శ్రా, శ్రీరా మూవనధభర పాలనకళా $ దృగూపత_త్త కంబు ర 
తరమా ్యస్పదసద్డేతి ప్ర వదళివా + కల్యాణవతే _కి ప్టంబు గ్ 

EN కారా జేళ్వరకల్ప తారడవనిరి స్ట మా భె గవత్వంబు సు 

శ్రీ రాజు బ్టయచేయుచులా గనుత శ్రీశపాద్రి భూ బేన్చనిన్. 

ఉ. క్లీస్టముగాక వ్యర్థపద $ శీలితదీర్ధసమాసఘోషల౯ 

ప్రముగాక గ్రామ్యగుణ | దషితలౌ కిక నిష్థంరో కలక 

దుష్ట్రి యు బుస్ట్విం గా ర్చెడు న$ీతుల్యవిలా లాసవి శెషతై లుల౯ 

సృష్టి, మమొనర్పంజాలితివి స్ శిష్టులు మెచ్చంగ స్పస్ట్రరితులన్ . 

లశ 



స్, 

1. 

ఆం థ్రీక్ళ తదు ద్రుహిశణాండవు రాణారి రి తాఖి నవ వ్యాస) ౪ “వనం ఓ 

గర పాందత్యక [| ర్థితస్టృత 1 “వ్యత్రీస్థ ది పరుదసం వీ సషిం ఖు 

జోల తిపూనందసం3గ "ధితపేద్దాంత ప్రత్యబ్దవ పంచాంగ $ఖ 'నువం థు 

మంత త్రతం త్రానలీమహితేళ' క కా మసంవూన్ల సదయ సతి ్ర న్స్ప్ ౧ ళు 

తే. a సద్వ_ర్క రనంబును
నీమునంబు, సాధుగ ఛియిును SA

 TTI సత? ఈ aA wetse 

క్ర, 

జాలదే కీ రిం గల్పంప॥] శారి ఏతముగ, నమలగుణథిగ ది య సమో స్సశెర. 

పృభువులవి త్తే త మాసంగోొని$ గ గ్రంథము వారికం గట్ల ప్యు శే 

ర నూత్న రీతుల జనాః ఘము పల్కుులను (జే ళం బూని మి 

రఖనవ గ్రంథ ౦జి నభ వాప్చణ ఎన్ చెలంగు ఉంచ సా 

హా! భువని ఘోష చెందెను వి$ీనా శ్రి య యంసు, వీనా,! శ్రా యూక్ర్రయును , 

పూనురనర సీ శ్రీగురువర!, మాసారసచరణనీమ క మేటుసప సత్ 
నెద భక్ ac “ఫ్రేయాంతే, టాస్ జగన్నాథ y స్రీ స న్ఫసువుములగ. 

బహా రీ నిదా: చుడ వరము సత్యనా త్రయ 
తి 

ఛా సులుగారు, పోలేజబలి, క ర్య్నూలుఉట్టి, 
టి) LY 4 

గ 9 మం జ జ సు జ ఈ ణ్ జ రి ay 1 న. మ. ఒక యుద్ద్హ్యంథము వొను పిన్టడయ భా గీ సున ర అందండు. స 

న్న కసన్న ౦జిలుంబొ _త్తముల్ గిలుకుండ!న్నం సోొందణలున పలి 

ట్లక లంకంబుగ దొడ్డ ల ంథము అసం) ఖ్యాతంబు'గా Sa నిం 

కొకరున్నా రలొ లేర” సందియము నా యుటల్ల ంచున "దేళి ఇ, 

మ. ఎవుడుద్యోగము నిర్వహిం చదర" మి! చప్పట్టునా గ్ర ంథముల్ 
బివులర్ర వజ్ఞనిరీయయ జేయుదురొ పే యిట్టి యుద్ద ధవ ల్ 

దృవయేలా మముబ' ంట్లగపండె కగులుకొకే ద ఏ శ్ఞక్మృతుల చ భుూూచినసీ , 

మ. అవథానంబు లొనర్పినారు బహలుబే॥౪'వాసులె పండిత 

డ. 

వ్రవరుల్ మెచ్చంగ గ్రంథం" జముల ను త్పాపీంచినా రింతేక 

వ్యవ థానంబుగం గోడని _స్పృతుల ప్రాశయంజాలీయునా రలు 

త్సవ మేపార భవద్య్యళం బిల జగద “(క _స్పంటు వయటకన.. 

పవి శేఖర యల్. పంకటరమణయ్య గారు ప్రుంెంవల్క కడపజిల్లా, 

శ్రీజనమంచి వంశోశ శీ శఖర కావ్యవుం*ణతీగ్గ యో 
భూజనవంది తా! సుగుణభూవణ! నీతియశోవిశాల! యు 
తేజముతోడ నొప్పు ఘనీ తేజుడు శౌరి యనంతమూ_రి మో 
కోజను సంతసం బొసంగు$ నుద్గ ద్ధృ్రతేశే క్ర క్టియు భ_క్రియు కులున్ 

లా 

ప 
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బ హుబ వ్వోండాదిక బవుపురాణంబుల భానీల్లంజేసీన$ భక్తుండీవె 

రామాయణంబును 1 రాణదలిర్చంగా రచియించినట్టి యాశరనీకుం డీవె 
కలక త్తకుంబోయి 1 కావ్యతిర్థాదిక ఘన బిరుదము లొందూసఘునుడ వీచె 

సంస్కల్భ తాం ధ్రృంబుల $ సాహిత్యమును నేర్చి సారంబుగన్నట్టసరనుం డివె 

. కవులలోవల ను తమ కవిని నీవె వండితులలోన నెంతయుం 1 ట్రైఢుం డీవె 

సుగుణగణముల ను త్తమ $ సుగుణుం డీవె వొళాంతగుణథామ శేషా ది, ది హర, నామ. 

. తినిన నతిరసంబుల వెడ్క_ం 1 పనంగవలయు 

వినినం గృప్పభాగవతంబు $ వినంగవలయు 

ననెడివడునున రచియించి, యలరితౌర 

గరిమః దాండవకృప్ల్ణ భాగవత మెలమి. 

. దాని సుపాత్రతౌచితియు 4 డానివియైనవిలాస రేఖలు 

దాని పదార్భగుంభ నము గ్గ దానిన వోజ్ఞ ల నె లిపోహణల్ 

దానిర సానుపోషణము $4 చానియకుంఠిత నీతిసా న ము౯ 

మానకమాననసంబులకు 4 మాటికి మాటికి మోదమచ్బెడిన్. 

. తాండవకృష్ణ భాగవత 4 ఛాటిని సొంవును జూడంజూడంగాం 

దాండవమాడునందు సుమీ తానవినూత్న రసోన్న తోన్న తుల్ 
మెండుగ శెప్పనేల నిక 4 మేదిని గా వెడి శాొంతమరా ర్చి యా 

తాండవకృష్ణుం డోముత సదా మిము గెరవసంవదాళి డే, 

కవిభూపణ నారు నాగనార్యుండు గారు, కోడూరు. 

. జనమంచ్యన్వయఘనవా, ర్ధినిశాకర! విమల తేజ! 4 చేవీకరుణా 

జనితమృదుమధురకవితా, స్రణథానా! శేషశై ల$వరవిజ్ఞానా! 

లలి తానిరవధిక కృపా, విలసీతసంలబ్దనుధురవిళ(జనీనో 
థి 

2 ్షలలలి తాలంకృత పరి, కలీతసుకలితానుభూ తోక లితుండ వనభా!. 

. పోతనరోూాగి భాగవతము భ వదీయకృతి౯ విమర్శనా 

తీతవచోవిశేషములం 4 చెల్పంగయబోలదు మా క చెట్లన౯ 
పూతచరితు, తు లీర్వురును $ బూరితభ _క్రీసుథధాస, స వంతి. నిక 

చేతములు హం దన్మ యత 1 జిల్టునం జల్లంగం చెసుంజేయుటన్. 

. సంస్కృతనిసూఢ భావముల్ 1 సరసరీతి 

తెలుస చెలుంగునం గడు తేట? తేల్ల ముగను 

బామరులశె నం ఉచెలియంగం 1 బలికె నెవడు 

నీవగాక! నిజమ్ధుగా $ ఛావపరిధి. 

౮ 
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సమధికళ తనుకృతులును౯, సుమధుకమంజులకనై కకఫోభితకవి ఠా 

పృమితులరచించుకో_క్టికొ గ గ మమునం బవ దేవి గహ ్వాంగాం +? దలయు నెదన్, 

బాలకవి ఎం, ఎన్. నంజుండ] విగాఘ, గడప. 

కవిసార్వఫొము లీ ఏక డపపట్రణమందు వి ఇన్చీనీయుంషుట 4 వింతగా చె 

పండితో_త్రములెల్ల ల్లల్ బ్ర భని గానకయుంట వినరెంచి భూడంగ $ వించగా చె 
నరనీంవాపంతులు స్ట నాష్టయాధథి; తు ఓట్లు ని స ఇని యయముండయుటు ఏ వింతగా చె 

కవిజనానంద మై $ కమలకో రర మె వికనించుసభథ మాడ | వించగాచె 
. వింత యన నేల శ్రీలత్షివిభునివే ఘు 

గ్భతుల మూడింట చొ హానీ గ సతి యొసంగి 
భీ 

కావ్యన్మ భ్రతిలీర్థ జనమంచి 4 కేవినరుండు (2) 

నెగ జె ననియన్న వింతగా స్ట నెగడ కంస్న్నే . క్ 

సతతము? గృలెపతి యగు శ్రీ కోతి యని ప్రాస్థింతు గుంని సొాదాబ్బములక్ 

మాతమున శిష్యునితో ర్కెల, ౮ మ తివత్ ' మెచ్చంగ Mote శ సల ఇస "దగి 

సతతము గృ్యంథ 5"జముల1సత్క_వివ “ట్ట నవ్వానే యనక. 
జతేనము శ విక్కులుగ6 1 జమ్యన సవా యు చు జంద్ర 1 fqn 
కృతివతిం చేసి యిజ్ఞగ తిం $ గృమ్లున్నికి "క వడి క్క ఏష బృందము 

హీత్రమున నేలుకొండిశ మీహీఃతు లందు మెచ్చునట్లుగాసీ. 3 
సృభువును బండితో త్రములు 1 వలకు జేరి గగ గ్ర యందునుల్ 
పఫవముతోడ సల్ప నిటు 1 వీలగునో మళీ కాదటతళు నే 
ప స,భువును గాంచి పద్యము ల6 $ బట p00 నేలిచి సచ్చినాండ గ్ర" 

చ్రభువరుం జేలరాండొ యిది ఇ “ము గన్ యింశేమి జేయుదుకా, 4 

మంగళమగు సత్చభ లక్కు మంగళ మూ మాతృ; 'వ శ దుుటువకయున్న కొ 
మంగళమగు సత్కనులక్కు మంగళమొ మవ ఎస్సోచంండికమునకున్ స్ 

శీ, యుతులు వచూరి వేంకట: గంగయ్య గారు, ఉపాధ్యాయులు, క కడవ. 

గ్రా ఉచ్నే శారద పశుపాత మిదినీ!; కోపోోపనా నిని గా 

oie 

నెన్నో భంగుల నేల నేవ్పుగల మమ్మి చేలు * స క 
న్పన్నల్ చేతనె ప్రాద్జుబుచ్చి యిటునికొ | సాధింపం 'బ్రాక్టంచ దు మా 
కన్న ౯ వృద్ధుల జెట్టంబక్షైదవు ని ) కాటిబ్యముల్ చాలునే. 1 

. గంటంబుో నిన్ను 1 నంటుచుండినబారి కవిబప్థాలక లి రం క గాంచి నప్పుడు. 
ఒక చెంవం గనువింప 4 లుంచి ని౯ా మెస్పించు వాల కవి రషభాముట చె గ్ర 
మేశతో(కల నిన్ను 1 మెలించె బెట్టువా గీ కవి రాజులా గ రీ 1 గాంచి రప్పుడు 
వందధమందిక్ నీదు దువ లవ్రుంజూవి నవా" ర యవ థానులనుగ్నీ ర్ట; నవనిం గనిరి 
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తే నారిశేళంబు చ్రాతయ $ న్నామ మిడిన, వారలే విమర్శకులని $ వానీలనిర 
పనీడిముక్క_న నినుంగూర్చు[వండితునకు, కారదాబిద్దు లెవె నీ? వేరుదక్కం. 

లే. వ్రాయ నేరనిమాబోంట్లు $ 'వ్రానీనారు 
'చెడదగోళ్ల చేంద్రాడు ల] బ్బే యటందు 

రంతియే కాని తమకీ_ర్థి $ కింతయైన 
లోటుగల్లునె బవాుళాంభ $లోకమునను 

సదయ గురువర్య శెపాద్రి $శోర్మ సుకవి. 

వీదవ అధ్యయత్క మవాశయులు గృంథములనుగుణీంచియు?, గవిత్వము 

భాహాంతరికరణమునుగుజించియు, భగవ త్త త్ర _త్వమునుగుతంచియు నుపన్వసీంచు 

చుండ, వారివాగమృతముం గ్రా గోలుటశే. రా శీ 9.30 గంటలయినను విసుగు 

జెందక తదేకథ్యానరేశ్సరులయి ఈ యుండిరి. 

రాత్రి 9-80 గంటలకు శ్రీభగవానునివూజాదికము మంగళముతో జయ 

పృదముగా సభ సంవూర్ల క్షమయెన్ట్ ఎల్లరును దమతమభ వనంబులకు6 జనిరి. 

కృతజ్ఞత 

ఈకృతిసమర్చణమహూోత్సవ కార్యంబునకు _ సర్వవిధముల. దోడువడిన 

మువానుభావ్రలగు పండిత ప్ర కాండులకును, శ్రీ రా మకృష్ణ్టసమాజాధ్యములును, 

బరోవకారతత్పరులును నగు మ-రా-రా-న్రీ కస్తూరి పట్టాభీరామచం ద్ర రావు, 

వి వ., బి. ఎల్క్ గారికిని మజియుం దత్పమాజ కార్యదర్శి ప భృతులకును, నాకా 

ర్యము6 దమ కార్యముగా భావించి సభను జయ ప్రదముగా సాగింపంబేనీన న్యాయ 

వాది మవాశథయులకును, నుదారులగు పౌర పృముఖులకును, ఈ కార్యమునకు సకల 

విధముల బాస్పశకటాదిదానాదుల చెం దోడ్చడిన మ-రా-రా-శ్రీ అక్కెనప్రగడ 

లక్షీనారాయణరావుపంతులు, బి.ఏ, బి. 9. డి స్ట్రిక్టుబోష్ట ఇంజనీయరుగారికిని, 

దూరజేశంబనక వ్యయ ప్రయాసంబుల లెక్క పెట్టక సభకు విజయంచేసిన సభ్యుల 

శెల్లరకును బ్రితిఫూర్వకము గాం గృతజ్ఞతం చెలువుచున్నా (డను, 

కడవ  - ఇట్టు, విధేయుడు 
వ 

25-2-1986 జనమంచి ఛహో ద్రిళర్మ. 



విషయము, 

పీఠిక చేవతాస్తుతి 
కృతికర్త ఎవంశచరి త్రము 

కథారంభము 

నారదుండు కంనున కువబేళించుట 

రెండనఅ భా్యాయము. 

బ్రిహ్లోది దేవతలు చేవ[ీగర్భస్థుండగు (శ్రీకృన్ముని ఏనుతించుట 

మూండనఅథ్యాయము, 

ఫీ శీకృష్ణావ తారఘట్టము 

ఎషుచేస్టిండు నీ హరిని వినుతించుట 

చేవకీజేని భగవంతుని వినుతించుట 

వసుదేవుడు (శ్రీకృష్ణుని వ్రేవల్లియకుం గొనిపోవుట 

నాల్టవఅథఛ్యాయము. 

కంనుండు చేవ! (స్కసవించుట వినీ త్వరవడె వచ్చుట 

వదవఅ థ్యాయము 

నందుండు శ్లీ శ్రీకృష్ణునకు జాతకర్రాదులం చేయుట 

నందుడు సోధురానగరంబున కనన వనుబేవుం గాంచుట 

ఆఅవఅథాాయము. 
అల్లో లో శ్ర 1 9 

శ్రీకృష్ణుండు పూళనకు ముక్తి నను గృహించుట 

ఏడవఅ ధ్యాయము. 
శకటా నురసనంపహారము 

తృణావర్తుని న్టీ కృషుండు సంహరించుట 

శ్రీ కృష్ణం డావులింవ నాతనినోర యశోద విశష్షంబుం జూచుట 

ఎనిమిదవ థ్యాయము. 

గర్హముని రామక్ళష్ణులకు నామకరణము చేయట 

స్థ శ్రి రామకృన్ణులబోల క్రీ కీ డలం 

నో కలు శ్రీ శీ కృక్ణునిదడగముల యశోదకు జెప్వుట 

తీ శ్రీకృష్ణుడు యశో దక విశషరూపముం జూపుట 

ఉలూఖలబంధన ము 

పదియవల థ్యాయము. 

నలకూబరమణి గృీవులశాప మోమీణము 

నలకూబరమణి గీ వులు శీ కృష్ణుని వినుతించుట 

అ ఈ శ 

శశి + 

+ 4 ఈ 

“9% 

క్ 

39 

63 
65 

60 
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విషయము. 

పదునొకండవఅ ధ్యాయము. 

ఉఊలూాఖల బంధ మోత ణము 

నందాదిగోపకులు బృందావనమున కరుగుట 

వత్సా నురవథ 

పం డ్రైండవఅథ్యాయము,. 

(శ్రీశప్తుం డఫఘానురు: బొలియించుట 

వదుమూండ వల ధ్యాయము. 

నీ కృష్ణుండు వనంబున బాలురంగూడి చలు లారగించుట 
WU ఆలం ® 

బవా తనమాయ చే వళ్ళు బాలురను దాంచుట 
wes 

వదు నాబ్లవఅథా్యాయము, 

ట్రూ శ్రీశృమ్లుని స్తుతించుట 

సదు నై దవలఅ థఛ్యాయము, 

శ్రీ కృష్ణుండు రామాదులతో వననున వివారించుట 

ఛేనుకానురుని రాముడు వధించుట 

పదునా అివఅ భాఫాయము, 

కాళీయమర్దనము 

కాళియునిభార్యలం శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట 

కాళియుడదు హరిని వినుతించుట 

పదు నేడవఅథ్యాయము. 

యమునా హాదచరి తము 

(శ్రీకృష్ణుండు శాగ్చిచ్చునుండి సోవులం గావుట 

వదు నెనిమిదవఅ థా్యాయము. 

Peal అలీ అల్ల, (శ్రీహరి (గ్రీమ్యర్తువునందు విహరించుట 

బలదాముండు ప లంచానురుం చొలియించుట 
ల 

వందొమిదవఠఅ భ్యాయము. 

హరి దావాగ్ని౦ 'ద్రా,వి సోనోవకులం గాచుట 

వరువదవళి ధ్యాయము. 

వర్ష ర్తువర్ధనము 

పర్షాకాలమున హరి వివొగించుటు 

శరదృతువున లీ వారి వివారించుట 
లీ 

వరువదియొక టవఅ థఛాస్టియము. 

హారి జేణుగానమును గో పిక లాకర్ణించుట 

ఇరువది రెండవల థాన్టియము. 

సోపీ కావ సాషవారణము 
9) "| 

ఈఈ లి 

RE 
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161 
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ఇరువదిమరాండనఅభ్యాయము. 

హరి బాలకుల యజ శాలకు నన్న మడుగంబంపుట ద a 
విపృవత్నులు వారి కన్నమును గొనిపోవుట 

బిరువదినాబల్దనఅభ్యాయము. 

కృష్ణుం డింద్రయాగము వలదని గో వర్ధనవర్వతొ కృవమును జేయుట 

అఇరువదిణుదవలత ధ్యాయము. 

స్త వృష్టిని గురియింప ,శ్రీకృష్ణుండు గోకులమును గా పాడుట 

థీ కృష్ణు డుద్ధరించుట 
/ 

ఇరువదియాఅనలఅ థాషాయము. 

గో పాలకులు శ్రీ కృష్ణునిమహిమముల కచ్చెరువందుట 

అరువది యేడవఅ భ్యాయము. 

ఇంద్రు,డు కామభేనువు శీ శ్రీకృష్ణునకు నఖి షే కము'చేయుట 

రువదియె నిమిద నఅ భ్యాయ 

శ్రీవారి వరుణలోకమున నున్ననందుని గొనివచ్చుట 

ఇరువదితో "మ్మిదనఅభ్యాయము. 

మువ్పదియవఅ థ్యాయను 

శ్రీకృష్ణుని గోపికలం వెదకుట 

మువ్చదియొక టవఅ థభ్యాయము,. 

సోపి కాగీతలు 

ముప్పది రెండనఅ థ్యాయము. 

(శ్రీకలక్షుండు గోపికలకు దర్శన మిచ్చుట 

ముప్పదిమూండ నఅ థభ్యాయము 

ముప్పదినాలుగ వఅథ్యాయము. 

నుదర్శనగంధర్వశా వమోతీణము 

శంఖచొాడుని వారి వధించుట 

మువ్పదిర్మైదవఅ థా్య్యయము. 

శ్రీవారి పగ లడవుల కరుగ గోపికలు చింతించుట 

నముప్పడి యాబినఅ ఛ్యాయము, 

వృషభ నురసంహారము 

194 

201 

210 

214 

218 

222 

225 
297 

229 

288 
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విషయము, 

ముప్పది యేడవఅథ్యాయము. 
శ్రీవారి శేరిదానవుని నంహారించుట 

నారదమహర్షి (శ్రీకృష్ణాకడకు వచ్చుట 

శ్రీకృష్ణుడు వ్యోమాసురునిం బొలియించుట 

ముష్ప బెనిమిదవఅ ధ్యాయము. 
అ క్రూరుండు గోక్రలమును జేరుట 

మువ్చదితో మిదవల ధ్యాయము. 

అ క్రూరునిత్- రామకృష్ణులు సంభాషించుట 

నలువదవఅ థఛ్యాయము. 

(శ్రీహరి నూ, రుండు ఖాగడుట 

నలువదియొక 6డవఅ థ్యాయము. 

చ సము వి రామకృష్ణులు నక్రూరుండు మధురం జేరుట 

శీకఎముండు రజకు వధించి వన ముల గ్రహించుట 

(శ్రీ శలత్షుండు తంతు వాయుని మాలాకారుని వధించుట 

నలువది రెండవఅ ధ్యాయము. 

శ్రీకృష్ణుడు కుబ్బ నన్శగ్తహించుట 
కంనుండు దుర్నిమి త్తములం గనుట 

నలువదిమూండవఅ ధ్యాయము. 

శ్రీకృష్ణుండు కవలయాపీడమనుగజమును వధించుట 
(శ్రీక్ళన్తబలరాములు చాణూరముష్టికాదుల6 జంపుట 

నలువదినాల్లవలఅ ధ్యాయము. 

శ్రీకృష్ణుడు కంనునియ బొలియిం చుట 

నలువ దేనవఅ ధ్యాయము. 

శ్రీవారి 'జేవగీనసు బేవుల నూజడించుట 

ఉపనీతులై రామకృష్ణులు విద్య నభ్యసించుట 
రామకృష్ణులు మృతులగు గురుపు త్రులం "దిచ్చుట 

నలున దాజివఅ ధ్యాయము. 

ఊద్ధవుని శ్రీకృత్లుండు ట్రై పల్సియకుం బనుచుట 

నలువ వియేడవఅ థాస్ట్రాయము. 

సో పీక లుద్ధవునిం గాంచి తమలో మాటలాడుకొనుట 

ఛ్రృమరగీతలు 

నలునదియెనిమిదవ అ ఛ్యాయము. 

నీ కృష్ణుండు కుభౌగ్ళృహా మున కరుగుట 
(9 Ue ల! 

నలువదితో 'మ్మదవఅ థ్యాయము, 

అక్రూరుడు హూస్తీనగరమునకుం బోవుట | 820 
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విషయము 

ఉట త్త రభాగ్ము. 

ఏంబదియవఅ థఛ్య్వాయము. 

జరాసంధుండు మధురాపురము నరికట్టుట 
ఏంబదియొక టవఅ థ్యాయము. 

కాలయవనుండు ముచుకుందునిచేం చబొలియుట 
[ అర్య దొ అప ల } లో 1 

ముచుకుందుండు శ్రీశలన్హుని గుహలో దర్శించుట 

ఏంబది రెండవల ధ్యాయము. 

జరానంధు౭ండు వవర్ష ణగిరిని గాల్సుట 

రుక్షి ణీకల్యాణము 
కా, 

ఏంబదిమూండవఆ థఖ్యాయము. 

సీ హూని రుకి ణం బెండియాడం | బయాణమగుట 
పాళీ లం (UU 

రుకి ణి గారిని దర్శింవంబోవుట 

తీ కృష్ణుండు రుక్షిణిం దనరథింబువై చెక్కి_ంచుకొని (వృయాణము సాగిం.చుట 

ఎంబదినాల్లనఅ థ్యాయము,. 

(శ్రీకళ్లు నడ్డగించి రొజు లోడుట 

ఏంబదియై దవఅఛ్యాయము., 

రుకి ణీకుమారోదయము 
వృద్యుమ్ను డు శంబరానురుం జంపుట 

ఏంబడియాబినఅ ఛ్యాయము. 

స్యమంశకరతీో్నో పాఖ్యానము 

స్నవమంతకమణిపొజుకు హరి పనమున కరుగుట 

బొంబపంతుండు సమంతక్షమును బు ్తీకను పారి కొనంగుట 

సల్యఫామాపరిణజయము 

ఏంబదియుడవఅథఛ్యాయము. 

శతధన్వుని శ్రీవారి వధియించుట 

ఏంబదియెనిమిదవఅథ్యాయము. 

కాళిందీకల్యాణము 

మి శ్రవిందాదులవి వాహము 

ఏంబడితొ 'మ్మిదవఅథ్యాయము. 

నరకానురసంనోరము 

భూడేవి (శ్రీకృష్ణుని నుతించుట 

చదాబయు వేలరాదక న్యకల శ్రీ వారి పర్మిగృహించుట 

రాజకన్యలం బదాజువేల శ్రీవారి సెండ్డియాడుట 

అటువదియవఅ ఛా యము, 

రుక్షిణితోం గృష్ణుండు సరసములాడుట 



లి 
విషయము, 

అఅువదియొకటవఅ ధ్యాయము, 
శ్రీవారి వదాజు వేల భార్యల నానందించంచేయుట 

వ,ద్యుమ్నాదికుమారులవివావాము 

ఈ దు౭డు రుకి ని వధించుట బలభ్య దు రుక్ష్య థిం 

అటునది రండవఅథ్యాయము. 

అఅువదిమూండ వఅ ధ్యాయము, 

శ్రీవారి చాణాసురున్నిపై కరుగుట 

అఅువదినాబ్లవఅ ధ్యాయము, 

నృగమహారాజుచరి తము 

అజువదిరైదవలఅ ధ్యాయము. 

బలభ్య దృు౭డు గోకులమున కరుగుట 

అటువదియాజునఅఛ్యాయము. 

శ్రీహరి పౌండ్రకవాను దేవుని గాశీ రాజును వధించుట 
శ్రీహరిచక్ర్యము కాశీపురిం గాల్చుట 

అటునదడి యేడవఅ ధ్యాయము. 
ద్వివిదుండను వానరుని రాముడు వధించుట 

అటునదియనిమిదవఅ థ్యాయము. 

రాముండు హస్తినగరమును గంగలోం ద్రోయంబూనుట 

అఅువదితొ వ్యిదవఅథ్యాయము. 
శీ కృష్ణమహిమము చెలుంగ నారదుం డరు చెంచుట 
ఓ అణ 

ఉబ్బదియనఅ థాస్టాయము., 

శ్రీవారి నభొమండవము నలంకరించుట 

నారదాగమనము 

డెబ్బదియొక (డవఅ ధ్యాయము. 

ఉద్ధవుండు కృష్ణునకు రాజసూయవిషయము నెజింగించుట 
Fz nS స్నా దారా డెబ్బది రెండ నఅ ధ్యాయము. 

ధర్మ రాజు హరికి రాజనూయయాగము సేయుకలంవుం చెలుప్రుట 

డబ్బ ఏిమరాడవఅ ఛ్యాయను. 

రాజులు శ్రీవారిని స్తుతించుట 
యణ శా డబ్బ ఏనాల్లవఅథ్యాయము. 

రాజసూయ ప్రవృత్తి 
శిశు పొలవధము 

డెబ్బదియైదవఅ ధ్యాయము. 

నభలో దుర్యోధనుండు ఛ్రనముమొందుట 

శిత థి 

LE.) 

6 కి 
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డెబ్బది యాణినఅ థ్య్వాయము 

సాల్వకథారంఛము 

డెబ్బది యడనఅఛ్యాయము. 
సాల్వుని గృష్హయమూ రి వధించుట 

డెబ్బదియెనిమిద నఅ భ్యాయము. 

దంతవ కుని హరి వధించుట 
ఆ .. 

డెబ్బడిలొ నిదనఅ భ్యాయము. 
రాముడు వల్వలుం జంపి తీర్ణయాక్రం జేయుట 

ఎనుబడియనఅ థ్యాయము. 
చ ™ 

క్ర వేలుని ర త్రము 

ఎనుబది యొక (డ వఅథ్యాయము. 
శ్రీశలక్షుండు కుచేలునియడుకులు భక్షీంచుట 

ఎనుబది రెండ నఅఛ్వ్యా యము. 
శ్రీకహ్లాదులు కురుక్నే త్రమునకు సూర్య గ వాణనిమి_క్ట మరుగుట 
(శ్రీహరి సోవికలకు జ్ఞానోప దేశము చేయుట 

ఎనుబదిమూ:ండవఅథా్యా్యయము. 
వారిపత్నులు పాంఇాలికిం దమ పెంద్రివా ర్తలం డెలుప్రుట 

నినుబదినాల్లనఅభ్యాయము. 

మునులు హరిం జూడ నరు చెంచుట 

మునులను వనుదేవుండు జానను నడుగుట 
వను దేవుండు జన్నము లొనర్సుట 

ఎనుబడియైదనఅథ్యాయము. ఖు 
రామకృష్ణులు తల్లికి మృతపు తులను జూాప్పుట 

ఎనుబదియాజఅవఅ థ్యాయము. 
నుభ,దా కల్యాణము 

శీవారి (శత చేవమిథిలాధివతుల ననుగృహించుట 

ఎనుబడియెడవఅథ్యాయము. 
శుతిగీకలు 

ఎనుబదియెనిమిదనఅ భ్యాయము. 
విష్ణుభ _క్షిమాహోత్ర న్రము 

వృకానురునక వరమిచ్చి శివుడు కష్టముం గనుట 

ఎనుబదితో 'మ్మిదవఅథ్యాయము. 
త్రిమూర్తులలో హరి యుత ముం డనుట 

(శ్రీకలప్లాట్టునులు చచ్చిన విప్పపు తులం కాచ్చియిచ్చుట 

త్ ౦బదియవఅ థ్యాయము. 
శ్రీశఎప్షలీలావర్థ నము 

శ కఫ శక్ర. 

EE) 

భధ 

శభ ౪ 



భూమిక. 
అహాానకస్రీమిదాలా 

నా నిగమకల్పతరోర్లభతం ఫలం, శుకముఖా దమృత ద వసంయుతేం 

వీబత భాగవతం రస మాలయం, ముహు రహో రసికా భువి భానుకాః. 

మ, లలితస్క_ం౦ధము కృష్ణమూలము కుకా లాపాభిరామంబు మం 

జులతాశోభితము౯ సువర్ణ సుమనస్సు జ్లేయ ము౯ సుందరో 

జ్ఞ్షలవృ_త్తంబు మవహాఫ లంబు విమలవ్యాసాలవాలంబు నై 

'వెలయు౯ భాగవతాఖ్యకల్బ్పతేరు వుర్విక సద్ది (జశ్రేయమై. 

వ్యాసుని విషయ ము. 

శ్రీమన్నా రాయణావతారంబని పృనిద్దిం గాంచిన వేదవ్యాసభ గ వానుండు 

మొన్నటి ద్యాపరంబున సత్యవతీవరాళరులకు సదో్యోగర్భంబునం బుట్టి పుట్టినంతన 

తం డ్రియాజ్ఞం నొని దండకమండలువులకా ధరించి తపోవనంబునకు నరిగి బ్రహ 

రై బృహసామోత్కారము గలిగించుకొని ఛ్వేతద్వీపంబున (శ్రీమన్నారాయణ 

దర్శనంబు గావించి కృతకృత్యుండై శుకునివంటి వరత త్త జ్ఞునకుం దండ్రియై 

లో కోవకా రార్థ మేశీభూతంబులైన వేదంబుల విభజించి తత్వావబోధకంబులగు 

బ్రహూసూత్రేముల వినిర్మించి యంతంబోక యస్టాదళ మవోపురాణంబులును, అప్పా 

దశోవపురాణంబులును రచియించి లోకంబుల నుద్గరిం చె. మణ్ యు ్రీమవాభార 

తము కురుపాండవదాయభఖాగము౯ా వీజముగాం గొని గణపతి గ్రాయసకాండుగా 

హిమవత్పర్వతక ందరంబునందుండి మూండుసంవత్చరములలో నటువదిలకు లగ,ంథ 

ముగా నిర్మించి తనశిష్యులగు వై లజై మినిసుమంతు ప్రభృతుల చె 'దేవవీత్రాది 

లోకంబులం డానిం బ్ర చురించి మనభూలోకంబున వై శంపాయనునిచే నొకలతు. 

గ్రంథము ప్ర కాశింపం బే నె. 

అందు చేవదానవాదిలోకవిషయంబులును, భూగోళ ఖగోళ విషయంబు 

లును, మన్నాదిసృష్టి కృమంబులును, శబ్ద పదాం తాదిళాస్త్రమరశ్యదలును, వంథావ 

తారవూర్వ 6” జచరి త్రంబులును, రాజధర్మ-మనుష్యుధ ర్యాపద్ధర్ధ మోత ధర్న ప భృతి 

నానావిధధర్మంబులును, వృతుశాస్త్ర - మనుహ్యుళాస్త్ర - భూగర్భళా స్తాది ప్రకృతి 

శా స్త్రంబులును, విద్యుచ్చ_క్లినిశెహంబులును, “బాంబు సర్చిలైెట్లు ళతఘ్నులు 

లో నగునద్భుత విషయంబులును, వయల మనుష్యులోకమున 'కావళ్య్ధక ము లై 

సర్వాథ్యాత్మకాధిభౌతికంబు లై నవిషయంబులును (గ్రోడికరించి వివరిం చె. 

₹-ంత్యానుశాసనాదివర్యములలొ సర్వ వెడాంత చర్చలు గావించి లోకంబు సముద్ధ 
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రించి సర లోకవి శ్రాంతకీ_రినిశాలుండై క_ర్షసీయుండయ్యె ననుట కావంతయు 

సందియంవడ నక్క_ణు లేదు. 

అట్టి వ్యాసభట్టారకుం డౌక్క_నాయు సరస్వతితిరంబున 'నేకాకిణయై కూరు 
చుండి తనలో “నేను వేదవేదార్గధర్మంబు లెల్లం బేటవడ భారకాడిగృంథములు 
రచించితింగానిో 

న్, అసంవన్నమివాఖాతి బ్ర బ 

కిం వా భా నవతాధర్ల: న ప్రాయ న నిరూవపితా;, 

(స్మీయాః వరమహంసానాం త యనహ్యాచ్యుతప్ర ఏ యా, 

తన ివం ఖిల మాళత్మొనం మన్యమానస్వఖిద్యతః. 

పరమహంస వి యంబులు నచ్చుత ప్రి మ యంబులు నగుఫాగ నతథవ్ష బులు 

విపులికరింప నై తినిగదా? యని విచారించుచున్న సమయంబున నారదమహర్షి 
యటకుం జనుటెంచి నీదు మనోరథం జచెజింగితి. ఆథ్యాల్మ్ కాదితావత్రయ మడ 
గింవంజాలి బ్రీమవోవి స్షుమూూ_ర్చివిలనితంబగు  ఫాగవతవ్రురాణంబు ేరచియేంచి 
కృతాద్ధండవగనమని బోధించిన నతడు భ_క్టిరనప ద్ర థానభ గనత్క_ శాక? లిక ల మోక 

హంబు నై హీ కాముపష్మికనే, యఃప్ర దంబు నగునమపోపురాణము రచించి జస్మంబు 

సార్గకంబుగావించుకొనియ. తది గీరాషణభెహం బ్రతిపాదింప '“ంబడుటం చేవీ 

తద్మాపా వ్రవీణుల కుందక్క_. దక్కినవారికి సుబోధంబు గామి ముముషున్రలగు 

నాంధ్రమవోజనుల కెల్ల నందు పాటులో నుండునట్లు బమ్మెర వోతనామాత్యుండు 

మృదుమధురంబుగా నద్దాని నాం శ్ర కరించె. 

అది యాం ధ్ర మహా గ్రంథములలో నగృస్థాన మలంక రించుచున్న దన్న నతిళ 
యో_క్టీ కాజాలదు. 

లో 

కీ 

౭ 
J 

Pn 

ఖోతనవివ య ము, 

“బమెరపోతరాజు నిజామురావ వ్ర ములో నోరుగల్లు (వరంగల్లు) అను నేక 

ల పోతనామాత్యుందు. అచచమండలమ కోనున్న యొంటిమిట్ట యను గా మంబున నుండిన 
వాండని చెప్పుచు నందుల శేదియో (ఎన్ని యో) కల్పనలు చేసియున్నారు. పోతన తన గ్రంథములో 

చేక్షశిలానగరమని [చా (వ్రానీకొ నెంగాని యొంటిమిట్ట యని 'వ్రాసీకొనలేదు. వీకళిలాననర "మెప్పటికి 
నొంటిమిట్ట కాదు. శిల యన జాయిగాని మెట్టగాదు. వకళిలానగరము ప్రతాపరుద్ర జేనుని వ సృథాన 
పట్టణమగు నోరుగల్లేగాని మటియొకటి కాదు. అతం డొకసో మోనరాగంబున నభ గ్రంకవకుగ్ర నము 
త్తుంగభంగయగు గంగకుం జనియె నని 'వ్రాయంబడియున్నది. ఒంటిమిట్టసమి వమున నట్టి గంగానది 
లేదు. పోళనచెప్సిన గంగానది గోదావరియె, గోదావరికి గంగ యిని నామాంతరము గౌాతమా 
మాహాత్మ్యమున (వ్రాయంబడియున్నది. ఇదిగాక నై జామురాష్ట్ర వానులందజును గోదావరిని గంగ 
యనియే వాడుదురు, పుణ్యదివసములయం దాయాప్రాంతములనుండి జను లాగోదావరీగంగకుం 
బోవునాచార మిష్పటికిని గలదు, 



ల 

శీలానగరమునకు సమోపమందుండు నొకచిన్న గ్రామమున నుండిన వాండు. నియోగీ 
(బాహుణుండు, కండిన్యగ్ త్రుండు, ఆవ _స్తంబసూత్రుండు. శేతనమం శ్రి! లక్క 
మాంబకుం బుత్రుండు. అన్న లేప్పన, కొడుకు మ్ర్ణన. పరమభ క్షు కుం కనునాతం 
డొక్క_రాశానికోకాలంబున నోమోవరాగంబు కాకం "చెలిని తన గ్రామమున కుత్త 
రము గా. గొన్ని మైళ్ళ దూరములోనున్న గోదావరినదికిం జని జలంబాడి తత్పు 
వినత లంబున నానీనుండై శ్రీ రామమం క్రానుశ్ఞానంబం గావించుచుండునంత 

శ్రి రామచంద్రుండు ప్రతృవంతై నుదంకితంపుణ? భాగవతం బాం (క్ రింవుమని 

యానతిచ్చి తెహాప-తండేయ్యెననీయు, దానం చేసీ సహజ పాండిత్యము గలవా? 

డయి యతండు భాగవతంబు శ్రీ, రామాంకితంబుగా రచిం చెననియుం జెస్సుదురు. 

పోతన “వర మేశ్వురకరు ణాకలితక వి తావిచిత్రస హజపాండిత్య” అని గద్య 
ములో (వొాసికొనినను, వానిక విత్వమందలి వారక ర ణాదిసందర్భములంబట్టియు 

వ్యాఖ్యానములలోగూడ నన్వయింవనివి శెపార్గములు తాను గి హించి వివరిం 
చుటంచేసియు అతడు గురుకులకి వ్ష్టాండై యిష్ట దేవతాను గ్రవంబున ననవద్య 

విడ్యావై శద్యంబున విరాజి ల్ల ననియే మనమూహించుట సషోంజసమూ మణ్ యు 
నతనింగూర్చి యనేకాద్భుతక థలు మనవారు చెప్పుచుందురు. అవి యెట్టవియైన 

నలేయమాత్ర, ము పరమభ క్రుండనియు, రసవత్క_వియనియు చెప్పక తప్పదు. 

అమవాకవి శ్రిమద్భాగవతము వది రెండుస్కంధములను రచించి దాని 

నొక పెళ్లైలో. బెట్టి వ్రకటింవ కుంచెననియు ననంతర కాలమున నందు గొంత 
కొంతభాగము ఖిలీభూతంబగుటం జేసీ చెలిగందుల నారయాదు లాయాభాగ 
ములు వహూరించిరనియు దెలీయవచ్చుచున్న ది. సృ్కతిస్క_ంధథమందును బోతన 

పద్యముల సారయాదులపద్యము లక్క_డక్క_డం బడియున్న వనియే నాయభ ప్తా 

యము. దశమస్క_ంధములోయనాడం చెక్కులు పద్యములు నారయనీంగనాదుల 
వున్నవని మన మూహించుట తవ్వుకానేరదు. 

అట్టి నారయాదులసద్యములందే దోషములు చూపట్టుచున్న విగాని 
మవాకవియగు పోతనవద్య ములలో లతు.ణాదిదోవములు చూవట్టవు సర్వలతేణ 

సారసం (గృహమందు గనాచిమంచి తమక వి 

సీ ఘనుడు పోతనమంతి,. . స ంగంగయ 

తె. రాజు మొదలగుకవిసరుల్ $ తెజ మెసంగం 
జెప్పి రాగ్రంథములయం దె 1 తప్పు లొదవెం 

గాని పోతకవింద్రుని ఫ కవితయందు 

లతు.ణం బెందుం దప్పునా 4 దతహరణ. 

అనీ చెప్పినపద్యము నార చనమును సమర్థించుచున్న ది. వోతనపద్యము 

లలో నెటనె నట్టిదోషము చూవట్టిన నది సంస్క _రదోషమే యని త్రికరణ 
శుద్ధి గాం జెప్పంగలను. 
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తాండవకృషప్ల్ణ్ల భాగవతము, 

అట్టి పోతనామాత్యునిభాగవత మద్వితీయమె యించుమిఐచుగ నైదు 

వందలసంనత్సరములనుండి మనయాం ధ్ర సోదరులహా_న్హము లలంకలించి వూజంవం 

బడుచున్నది. పోతనభాగవతము ఖాాతిం గాంచుచుండ దాని వేటొకభాొగన 

తము నెట్టి మవోకని,వ్రానినను ఖ్యాతిం గాంచు టరిదియే. కాని, నింగన గంగన, 

యెజ్ఞన, మల్ల నాదులక విత్వ మాక విత్వములో. గిన వలనీనవట్లు సీవసముం దోపం 

చుచుండుటం బేనీయు, మూలానుసారముగా నొక్క చక్క నిఫాగవతము మృడ 

మధురశె లితో నెవ నేనొక్కమవాకవి సర్వసుబోధకముగా రచించు టొప్పునని 
నే నిన్ని యూనాళ్ళనుండి తలంచుచుండువాండ. 

శంతలో రామాయణాదిమవా కాన్యములు రచించి ఆంధ్ర వా న్స స క్యాడి 

బీరుదవిఖ్ర్రాజమానులగు కావ్యుస్మ భ్రతితిస్ట జనమంచి శెమ్మాస్తి ళు గారు భెగవత 

మాం og క తింవంబూనినట్లు వినియుంటి. వినిన కొంతకాలము దశ మస్క0థము 

మొదట రచించి ముద్రించు చుట యును దానికి. గృతిసమన్పణమహోత్పవము జను 

గంటయును, ఆయుత్పవమునకు నేను గ డవవ్రురంబునకుం బోవుటయును దటనీంచి 

నది. ఆసందర్శమున6 దిరుపతిపుభవా సశ్వులును నాకు మితులు నగు బహాఛీ ఖి అ లు అన 
సుబహాణ్నుతా సి గారు మూల సరచేయుచు నీ పన పాతాళ భేది సుబ్రహ్మణ్య శా స్త గారు మూలఅముతొ సరచయుచు )గృంథమును 

బోతన గ్రంథమును గొంతకొంత పఠించి సభ్యుల నానంద వార్థి నోలలాడించిం. 

"కాని యందు నాపేరు వరికించుట తులనీవనములో గంజూయి నె క్క_ నాయన ట్రయి 

నాకొనందము కలిగింప లేదు 

లేదని నేను శర్శగారినిం జెందనాడియు శ్ర, గుంయా రావు [వ వ్రృభృతులవలుకు 
లం వేసీ యొక్షైట్టులో సమాభథానవదితిని. అప్ప టికి కొనినికిః శీఠిక "బాసీ ముద్రింవంబడ 

కుండంటచే నేను దీని కవతారిక వ్రానీయిత్తునని చెప్ప నంతలో శర్మగా న శానంద 
ఛరితాంతరంగులై నాకుం బుస్తక మిచ్చి పదివదునై దుదినములలో నుపోద్దాతము 
ప్రాసపంపుండని కోరిరి. నేను నాయసమర్గతను వితర్కి_౦ చుకొొనక సెలవు 

ప్రకార మళ్లు వ్రాసీపంవుదునని బాసయి చ్చితిని. కాని కడవనుండి వచ్చినది 

"మొదలుకొని ) కరూర్పుండుటకును లేచుటకును శొ_క్లిలేనట్టు వ్యాధి నన్ను. బాధిం 
చునచై నది. దానంచేసీ వాగ్దాన పృ కారము వ్రాయంజాలనై తిని, ఇప్పటికి సట్టస్థితి 

యంచేయున్నను గవిగారు నన్న వెగిరించుటం జేసీ యెంతో వ్రాయ 'ేం'చిన 
నాసంకల్పమునకు వికల్చ్పముగావించుకొని యక్కి_ంతగానే వాయంబూనితి. 
ఇందలి నాయసమర్థతకుం బండితులు నన్ను మన్నింతురుగాక. 
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శ పా ద్రిశర్శగారిచరి త్రము 

3, సేపూ ద్రి శర గారు ప్పహంచాదగ్థినేకమవశ గ ౦ంథము లొనరించినవారు. 

వారి నతుంగనియాం ఢం డుండండని నే నెలులసదు అయినను బిఠికలు (వాయు 

నప్పు డించుక కవి నటీరోంచుట యా చారముగెనం జెప్పుచున్నా (డ, 

శర్మగారు. నెల్లూరుమండలంబునం బినాకినీతీరంబునం బురాణపనీద్ధ మైన 
కలువాయ యనువృరంబున జనించీనవారు. తెలగాణ్యపు( తెలుంగునాంట్సి వైదిక 

ాహాణులు. వారిఫూర్వు లెల్లజను లకు మంచివారుగా నుండుట చే జనమంచివారని 

వేరుపాందియున్న వారు. వేదశాస్త్ర శౌతము లెటీంగినవారు. కాళ్యవగోత్రులు. 
తండ్రి సుబ, హూణ్యము. తల్లి కామమే. దేవి. శరా రాజవయేట నువనీతులై 

విద్యోభ్యాసముసశై. కడపవురంబునకువ చ్చి పదునొకండవ యేటం గావర్షిములు 

చదువుచు గొందటు బె రాగులు దోడుపాటుమాపయా వారింగూడి కాలినడక తో 

నాలుగుసంవ తృర ములకు గారీపురిం చేరి యటం గొన్ని సంవత్సరములు విద్యా 

భ్యాస మొనర్చి పీదప విజయనగరమందును, కనీమికోటయందును శ్రుత్రిన త్రము 

(చ్య్వౌతిషము) యోగ సాంఖ్యాది వెదాంతవిషయములును గ గ హించి స్వపురంబునకు 

వచ్చి వెండ్లి చేసికొని యొరుల నా శ్ర యించి ధనార్జనము చేసీ సంసృృతిసాంగింవ 

నిచ్చలేనివానై ర కడవపురంబు నందలి 'మాంగ్లపాఠశాలిం దెనుగుపండితులై కాల 

పము చేయుచు స్కందవురా ణాంతర్లతం చై న మధురచరి త్ర తముం దెలుపవువో 

లాస్యమావాత్త మును, బిమ్మట లలితో పాఖ్యానంబును, బ్రమ్మోండవు రాణంబును, 

శీ, మ ద్రామాయణంబును, క్ష కృష్ణావతార రత గ్రే (ంబును, బ హూపురాణంబును, 
(WJ 

సర్వ మరగ శా పకిణయంబును,' “విహంగవిజయంబును, విచిత్ర పాదు కాపట్టాభి పేక 

పాండ వాజ్ఞాత వాస, రామవనవాసంబు లనునాటకంబులును, స్వవ్నయా త్ర, త, నీతి 

సింధువు, “నీత్రిరత్నా కరము లోనగువచనప్రబంభములును క్ర క,వుముగా ,వానీ 
తాండవకృష్ణుండను తమమొదటి వే వేరుతో ్రీమదా గవతమునంతీయు నాం ఢీ కరింప 

నెంచి మునుమున్న యీాదళమస్క్రంధము 610 రాయల్పుటలుగలీగి 5200 వేల 
పదర్భములతోొ నిరాజిల్లునట్లు మవాగ్ర౦థముగ రచించినారు. 

శర్మగారు శ్రీనిద్యోపాసకులు. వారికిని నాకును నావిషయమున నొక్కింత 
సతీర్ల ర్భ సత్వము కలదు. ఇది మాకం గలసంబంధము. మాకు సవమతేమునం దాత 

మనుములవరుసలు చెల్లుచుండును, వరోతమున మాకుంగల యనుబంధ మపార మై 

యుండుననుట సత్యదూరముశాదు. ఆధునికకవులలో బవ గ్రంథములు నిర్మించిన 

యు_త్తమకవులలో వీర గుఖ్రానము నలంకరింతురని చెప్పుటకు సంశయింప నక్క టి 

లేదు. సనాతనభర రతత్చరలగు శర్మగారు స్నానసంథ్యాద్యనుస్థానము లొనర్చు' 
బప్పుడో నియవాతి క మణము గాకుండం బ్ర ద్రైత్టవామును బాఠశాలకుం భోయి 

వచ్చుట యెప్పుడో యిన్ని గ్రంథములు (వ్రాయుట కవకాశము గలిగించుకొనుట 
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యెప్పుడో యని విారించిన వారికి వీరి గృంథరచన విస్త యముతోంపింవపమానదు. 

కావుననే వీరు పర దేవతో పాసనాస క్షచిత్తులుతత్క రుణాకటాతపాత్రులు సని 

సర్యమంగ ళౌపరిణయ పీఠికలో బ్రహ్మి, నాగ పూడి కుప్ప స్వామయ్య గాన్ య్రానీన 

వాక్యము సమర్థించుచు వారియభ ప్రా సహాయముతో నే నేకీథవించుశోన్నాను. వీరి 

కిప్పటికి సుమా *శబదినాలుగుసంవ తరముల నయస్సుండినను ముప్పడి సంవత్సర 

ములనయస్సుగలవానివ లె సద్యశ్శత గ గ ౦థక ల్పను లగుదుంని చెప్పు టతిశౌయోా క్రీ 

కాదు. తల్లి పిల్ల లమక్టో్ సినపీరభ దో కవికి జేదొ శువాందొడె సరస్వ్రతియ: చ్చి 

గ్రంథములు. (య్రూనెనని 'వినుచున్నా రము. అశ్షే ఏరికిని వర చేనరి సావోయ్యుము 

చేయుచున్న చేమా యనుతలంవ్ర కలుగు? చున్నది. 

మజటజీయు నిక్క_విచంద్రు, దు, లింక నెన్ని మహో గ గ ంథములు రచించి యెన్ని క ల 

సమర్చణోత్సవములు సలిపి "సుములోంట్లి నట సావ్వానించి యెంత శో మె 
నున్నారో తెలియదుగాని, మాకు గడవవురంబునకు" నీజ; నుటకట్రు”వుక స 
టయే మంచిదని తో౭చుచున్న ది. వీరి గృంథరచనాపాటనముంజూడ నేనింత వాండ 
నంతబాడ ననుగరువంబుగల వరులకురగాదు కాదు నాకం గన్ను కగు నట్లుగా నె 

యుండును. కాని నిజము చెప్పవ లనసివ చ్చినవ్వుడు వ్రన్నెసిప మరక వద్యుములుగ ల యిన్ని 

మనః గృంథములువాయుట సామాన్యక విక సులభ నాధ్యముశకాదు గాన్సున ఒరిని 

శేపాపోనావతారమనయే చెప్పన చును. శేషు డొరలకు పోనిషపేయునేమా 

యని సంళయంవడ నక్క_ణ లేదు వీలు శెప్మాద్రులై క విశ్వాలుల ఏర్షంబునం ప 
న్ని భ క్రాభిస్ట పు దులగుచు సన్వజనస్తోత్ర, ప్మాత్రు, అగుచున్నారనుట స్వభివో 
కయి. 

నటీ 

ణ్ 

ఆ౦ థధ్రికరణకారణ ము, 

వీరు భెగవతో త్తములు గానున భగవద్భ శక్తిని బ్రతపాదించు నీభాగవత 
మును వాాసభ గ వానులు బహళ గృంథములు రచించినపమ్మట రచించిన ఫ్లై రచించు 
టకుం దొరంగిరిగాని, పోతనామాత్యునిక న న్న మిన్నగా రచించి లోోశంబును 

'మెవ్పంవంగ ల మనుగరువంబునం గాదని వీరివీకికలోని:_... 

ఉ. బమైరపోతనార్యుం ఉగ స భి "గవతేమ్లును దెనొన ర్చ; మో 
దమల రార దాని గవితల్లజు చెల్లరు స సంతసంబు ్ఫీ 

ర ముల దాల్లు; రట్టి కృతస త్త తవమముం దెనిగించు పేల గ 
కషమ్లునం గాక యంచు! దెగోవల్క కుండీ బుధులార! య క్కె_.దన్, 

ఉ. రాముచరి త్ర మెల్లం గవికరాజులు మెచ్చంగం చెన్టొనర్చి శ్రీ 
ఛాముండుష ము గకినాథుడు వ; ఛాతృముఖామరపూజితుండు నా 
తామర సాతుదివరచరి$తంబును వ్రా,నితి; వాంఛితం చిచబే, 

నామదిం గల్లి నంచుం గవిీీనాయకు లెల్లరు నవంగాందగున్ , 
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చ. పలువురు పండితో _త్తములు $ భాగనతార్థము లిట్టు లంచు ని 

స్తుల మగుపాండితీమహిమ + తోయంగ వ్యాఖ్య లొనర్భి రం దొగిం 
చెలివినయర్థ భేదములు $ లెన్టునం 'దేటవడంగం్డ గూర్చంగాం 

దలంచితి నిందుం గన్న డెడుశతన్వుల దిద్ది కృతార్భుంజేయుండి, 
య యి 

ఈవద్యములవలనం చెలియుచునేయున్న డి. ఇ్రందలికడవటిపద్య మున డెలి 
నట్లు భాగవతార్భ ప్రభావము లిట్టివని పండితులు వ్రాసీన వ్యాఖ్యా నార్గ భేదములను 

చెనుంగు వారికి చేట తెల్లంబుగావించుటే వీరిసంకల్పమని తెలియుచున్నది. బంతి 

యకాని పోతనకవీం ద్రునితోం బోటీ చేయుటకని పారపాటునతై న నేవాచాలుః 

డును బలుక సాహాన్ంవండని నానమృకము. 

మణియు న నెకస్టలములయందుం బోతనాదులు మూలము నతి క్రమించిరని 

మన మెబుంగుదుము. య థామూలార్థ మెటింగించుటయు నిక్కవియాశయమే. 

అట్లు చెవ్చుట చేతం గవితయండే బండారము నుండయబోదని పాఠకమవోశయు 

లూహీంవరాదు. వీరికవితాకన్య పోతన వె బోటీచేయ లెదేమోకాని, నారయా 

దులవై6 బోటీచేసి మేటి యనిపించుకొనక మానదని ముమ్హాటికిం జెప్పుచు 

న్నాను. బమైనపోతనామాత్యుండు. 

జ. బాలరసాలసాలనవీవల్ల వక్ మల కావ్యక నకం 

గూళల కిచ్చి యప్పడుపుకూడుభుజించుటకంకు సత్కవుల్ 

వాలికు ఖై ననేమి గహకనాంతరనీమలం గందమూలకౌ 

ద్దాలికు లై ననేమి నిజ దారసుతోదరపోవణార్గమై. 

అని చెప్పుకొన్న వాండయినను భోగినీదండకమును (వడి యొక వెళ్ళం 

గూర్చి వ్రాయంబడియున్న యసత్కావ్య మనంబడు గ్రంథము) సర్వజ్ఞ నీంగమహీ 

పాలునకుం గృతియిచ్చినట్లును వించదుముగాని మనశెషాద్రి శర్మగారు తాము 
వ్రానీనయేచిన్న గృంథమైన _ ధనాళం జేసి నరులకు గృలియిచ్చినట్టు వినము. 
పర మేళ్వరభ క్ర తత్పరుండ గుళ ర్మ గా రీదథశ మస్క_0ధము:__- 

క. ఓంకారరూపునకు నిర,హం కార జనాంతిక స్ట! తాత్తునకుం గ 

సూంకితవర నామునకుకా సంకటహారునకును సువోసన్నా స్నునకున్. 
౯ క లి 

అని శ్రీకృష్ణాంకితముగావించి ధన్యులై తనజన్మము సార్థక ముచేనికొనిరని 

చెప్పనొవ్చు. వీరికి గృష్షుం డనిన, రాము డనిన, విష్ణు వనిన శివం డనిన, శ _క్తి 

యనిన నొక్క_టియేకాని భేదాభి ప్రాయము లేదని వారియాళ్యాసాంతపద్యముల 

వలనను, నితర గృంథములనలనను 'దెలియవచ్చుచున్న ది. 
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గృంథభశై లి 

ప్రక శై లిగూర్చి యించుక స శొంసించెద, శర్మ గారిక వితము నాతికి థిన 
లని న. ల ముం ల 

మృదువముధురమై ళభ్రాలంకారగ్ భాయమాన మై పండిత పామర జనహృదయంగ 

మంచె. చదువరుల కానంద మాసావించుచుండును. పదలాఒత్యంబును, భాధా 

Ya on వష రు నీ 9 న గ న 6 యు పరా, శంద్ధియ, శయ్యాపాకవ్యత్యాదులును సముచితంబులు. టజ ప్రసా దమాధుర్యాగి 

కావ్యుగుణంబు సిందు మెండుగా గానంబడుచుండు. నిరిక వితము (దాట పానము 
లో ల ఆ జగ m9 శ q సై / [ ఖో గ్ గాక నారికేళ పాకముగాక ెండింటికి మధ్య మమనందగు కద౪పాకి మనందగు, 

విరికవితమం దొకవంతు తెనుళసపదడములును రెంచసవంతులు సంస్కతేపదములు 

నుండును. వీరు శంగారాదిరసములకన్న భ_క్రిరనము చపష్కలగాయ బ్రచర్శించి 

యున్న వారు. ఈదళ మస్కంధమునందు శ్చుంగార వీ'రాదినసము అక్కడక్కడ 

మనోజ ములుగ వరి ౦వంబడియున్న వి. 
అ ర 

శ ంగారరసము 

చ. కలువలవాసనల్ మిగుల $ గందప్రుటూంతేల చల్వుమించు దో 
అధ ౮ wa శ ( న నం ల ఇహం ర్హలజము( గృష్తుః డొక్క వ్ర జీసారసనే త్ర భుజంబుం వేర్చంగ 

నెలమిని మూరుకొంచుం దగ 4 నింతి శరీరము హృస్థరోమమై 

వెలయంగ ముద్దు వెట్టుళొ నె? వెన్నుడు దన్ను బవాూూకరింవంగస్ , 

విరరసము 

చ. హరియును దోర్యుగంబున మవోసురు నాతని బిట్టు వట్టి వే 

ధరణింబడంగం దోచి సురశత్రల్లజు లభ్రనునుండి, చూడ నా 

శరుని వధించె నెప్పగిడిం 1 జంపుదురో పశువుక్జనంబు ల 

క్క_రణనె యంతద్య్వారమును $ గవప్పినజాతిని జిని బాలువస్, 

కరుణరసము 

G. ఒక్కముపహూూ_రృమా త్ర మున 1 నుగ తరంబుగ జుట్టముట్ట నిం 

కెక్క_డిజీవితం బనుచు 4 నెంచుచు గోధనగోవకార్భకుల్ 
దిక్క_ణి భితింజెంది బలో చేవయుతుం డగుకృష్ణుం చేరి నీ 
వొక్క_ండ వే మహోర్షి గను చున్న మముం దయం గావంజూలుడా. ౧౨౫౧ ద. 

అద్భుతరసము 

co కనులు విప్పంగ లేని 4 కసుగందుగా నున్నయప్పుజే గురుబలం $ బొవ్ప మించు 
నట్టి పూతన యంకథమందుండి చనుబాలు ప్రాణాళితో శరీకీరంబు వయసు 
గాలుండు హరియించుీకరణిం బీల్చెనుగ దామాడుమాసంబుల $ యీడునాండె 
శక టంబు క్రిందను $ భయనించి తానుండ వయింబడవచ్చిన[బండి నై 
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లే. యేడ్చ్బుచుం గాలందన్నంగ $ నిదపాద 

cir 

ci 

హాతికి నాబండి తల శ్రీ ందు 1 లగుచు గృింద 

బడుచు గూ లెను వక్సేరక ప్రాయ మలరు 

తట్ని గ్కీందను నార్చేండో $$ దనుజుం డొకందు. 

హో హాస్యరసము 

. నీపత్షైరుహ మిద్ది ఫపూజ్యతమమై 1 నిత్యంబు వైమానిక 
త్రీ వూజ్యంబయి యొప్ప మోర లబలల్ 1 చి త్తంబునం దించుశే 
వా ఫ్రపారాంతరముల్ తలంవక మవా;భ క్వ్యుద్దతి౯ వచ్చి వినా 
మోావుట్టంబులు చేకొనుం డభిరుచి౯ 1 మేలొందు మా శెంతయున్ . 

భయానకరసము 

_స్లనయిత్ను సంతతి $ దారుణధథ్భలిమిాణి విదుషుత్స) తాననీశవితతి మెణబుయం 
దీ వృ మారుతవిత$తి మ్రైరితంబులై జలదంబు లొక్క_ట $ సలిలశర్క. 
శావళిం గురియంగ $ నామందం వీడించె _స్తంభంబులనుబోలు 1 సతతవర్ష 

ఇారలు గురియంగ థా త్రి తి యంతయు జలమయముగాం గన్నడోమజేయునత్ము 

. నున్నతంబును ననరాకళముంె నొక్కవిధముగా వృష్టి ధారలు వెిలయుచుంట 

మిక్కు_టంబుగ వాతంబూమించుచుంట,పశును లెల్లను వడవడ+వడశందొడలౌ. 

ఫిభత్సరసము 

. కనుంగొని లేజమెల్లను వికావికలై చన నాతురంబు వై 
కాన (బ్ర మదంబు వీడి చనం + గోరికయంతయు వమ్ముగాంగ నా 

నన మొగి నెండివోవంగ మళనంబున6 గుందుచు నున్న చైద్యునిం 

తని వచియింపరాని బవు$ళా ర్షిని బ్రుంగిన వానిం జూచుచున్. 

రౌద్రరసము 

నంచక మధ్యసంస్థనిజుభా గముం శకానిపోవనింగమ 

ఇ్రుంచక ఈాడలోకము న్గహీనపరా క్ర మ ముల్లని గిల్లంగాయ 

గాంచన* స్ లం డాబలముీఖప్ర వ కటొాహవళూరు లెల్ల (బొ 

మం వొాగిం బ్రాత్సహింపంగ న్యపాత్త జం లె కానిఫోయి మెల్ల నన్. 

భక్రిరస 

మోరణ్యగర్నా దు + లగుయోగులా థ్యాత్సి ఘాతము శ నాధిధె వ 

తమునకు సాతీవై 1 తగవానిశెల్ల నం త ర్యామివై నియంీతవు నగు నిను6. 

గొలుతునదు! కర్మ యోగులు కొంద న ింద్రాది బవాుబేవతాస్వరూ+వమున నలరు 

నిన్న స్త గ్రృయీవిద్యశనియతి వై మె చెక్కు_యజ్ఞ్మ ముల సారాధింత్రు, / సర్యరూపవుం 
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తె. డవుగ వలయుదుగానం గశడంగి జాను, లై నకొందటు బవాురూపషో మైన క కర్త 

వితతి నీయం బె యర్పించికవిమల మైన, యుపళ్ మము. గొని సత్సమాళధిః పరిణతిని. 

నసనిరూపణము 

మజీయు నిం దువమానో తే త్స “యోద్యలం కారములు నిండియున్న వి, ౫ గ్రంథ 

వి _స్టరభ యంబున వాని నుదాహారింస మాని రుక్షి లీక శ ాణముూల లోని కాన్నిపర్య 

ములు చూవుచున్నాను. చి త్తగింవు(డు. 

చ. గలగల మగు నండదియలీకాంతుఒ న గృతలంబు uw షం శక్ 

వెలికిని బాబుచుండ నోకీవింతగం బాదము లురిమోావుచుా 

లలితమ రాళ రాజగతు$లకా మణవీంచుగతుల్ షెలంగ నా 

లలనయు ఛా మనా(దగి విలాసము మూ ర్థిఢరించినట్టుగ సీ. 

చ. కనండి చేవమాయ యొక 1 కానియెడకా ధన నికి రావ మొ 

వ్వునె యని గుంవుసాడి యశో$ముల్ దిళలం దగునిరు లెట్లు రా 

హినియె యటన్నయూహా తము 1 నెంతయు నంచంగ జూచి మూచి సే 
మనముల మోహమంని రభికమానము వీడి త చేళనిష్ట: లై 

మ. కులదై వంబును చబ్రూక్షనా చరణభ గుల్ వూన్కి6 బాటించు నా 
చలముం బన్ని స్షకేయనో భలను గీన్మస్వామి కర్పించుచు౯ా 
గలహంనై కగతుల్ చెలంగ6 జను నాాకంజూథీ. వీతుఎచి '5* 
జిలుత తానము వేం ద్రపామిళతమె ' చెల్వారు వాలూ,ఎ)వులన్ . 

మ. తమచి త్తంబుల భె ఛై.ర్భము న్వదలి వింతం బూనియుండంగ భూ 
రమణుల్ కేల ధరించియున్న గురుళ 1 స్త్ర ప్రా, తముల్ జూలీ ప 

గ మహిం బర్వంగ దంతిఘోటకళ తౌంగసశ్రే ణన నుండి మో 
హాము ముంసొ ధరణిస్థ లిం బడిరి యంత్రా, న్ న్విడంబించుచున్'. 

మ. తరుణీరత్న ము వద దృ కోక నిభ పాోదద్యంద్యముకా మెల్టనళ 
ధరణి౯ పోకల చేయుచులొా మనమునం 1 చె దైత్యారి రాకకొ నిరం 
తరముకా గోరుచుం జూర్ష ర కుంతే లవిళాశనం చాస్య పద్య పదంబు 
బరంగకా డోపలి చేతిగోళ్ళ తుదలం $ బల్తారు పో ద్రోీయ మన్. 

శౌండవకృష్ణ భాగవతమ్బు 

మ అలినీలాలకం బూర్థ చం దృముఖి నసేణాతీం (బ్ర వాలాధ రిం 
గలకంఠి౯ నవపల్ల పాం ఫ్రయుగలిం 1 గం భభకుంభ_స్త సనికొ 
బులినశ్రో, ణి నిఛేం ద్ర ద యాన నరుణాంగభోజాతహా స్త స౯ మహో 

తృలగంఫ౯ మృగ రా జమధ్యం గని విభ్యాంతాళు లై "లె రందటున్, 



1 

. మటియు నయ్యింతి దరహాసలజ్ఞావలోకనంబులం జి _త్తంబు 'లేవముజ్, ) థై ర్యంబు 
దిగ నాడి, గాంభిర్యంబులు విడిచి, గెౌరవంబులు మజుచి, మెస్టలు మాన్ని యమొజుక 
లుడిగ్కి యాయుధంబులు వైచి, గజతురగరథారోహణంబులు నయ 'నేజక రాజు 
లెల్ల నేలకువ్రా లి రాయేణలోచన తన వామకరనఖంబుల నలకలు దల 
ద్రోోయుచు ను_త్తరీియంబు చక్కనొత్తుచుం గడకంటిచూపవులం గ్రమంబున రాజ 
లోకంబు నాలో కించుచు. (పోత్నభాగవతము) 

అట్లు స్వభావ క్షు కులతోం దాండ వకృష్ణ భాగవతము విరాజిల్లుచున్నది. ఇంక 
మూలానుసరణనులంగూర్సి 

న్లో, వకాయనోసా ద్విఫల స్త్రిమాలక్చొతూర సః పంచళిఫ; ప. 'జాత్తా, 

లొ 

స స_ష్పత్ణగష్టవిటపోనవాతీ' దళ చృదో ద్యిఖగో వ వా దివృతుః. ఆ. ౨ నో ౨౮ 

కి వివరణముగ ను దీని ణ న్నఫాగము6ం గనుండు శ్రిశ్ర్శగా రిరచన ము 

ఈప్రవంచ మె యాది$వృతు మై యొప్బారువ్యఫ్టి సమష్టి దేేహమగు నద్ది 
సృకృతియే దానికి $ బాదగుసుఖదుకిఖములను పండ్లవి రెండు గలిగియుండు 
సత్వర జ_స్తముస్పంజ్ఞిక గుణములు మూడును దానికి గ్ మూలములగు 

ధ ర్యాన్ధ కామముల్ $ తగుమోత, మన నాల్చురసములౌ భూరుహరాజమునకు 

. నిం ద్రియము చదు శ బ్లాదు $ లెజటుంగ(ంజూలు 

విధము లగుతుత్తు దహ్వియు $ విప్రులశోక 
మోహాజర లును మృతి యనం? బొలుచు నాటు 

నూరు ల నడుస్వభావంబు $ లొవ్వు మజియు. ' ౨౬ 

. త్వజ్థాంసమధిర మేద స్ఫులు నుజ్జయు నస్థులు శుక్టంబు 4 ననెడు నేడు 

థాతువుల్ వపారల్ | భూతపంచకమనోబుద్ధ్యహం కారముల్ 4 పోల నెనిమి 

దియు విటములు మజ్శయు నవరంధ ముల్ నవకోటరములు ప్రోణము నపాన 

మును వ్యానముసమానోమును దానమును గృకరమునాగదేవదో త్త తృములుకూర్మ 

మనమును ధనంజయమును నాంగ6 $ జనునివి వది 

వత్రృములు జీవుం డీశుండు 4 వములగును 

నీవ వవంచాఖ్య భూరి మహీరుహూమున 

కిట్టి హానికి: న్ల్గంండ $ వీపకావె. ౨౭ 

గోవి కావ స్రావహరణ ఘట్టము 

అతాగత్యాబలాః కామం స్వన్వం వాసః ప సృగృహ్యా తాం, 

సత్యం బ్ర బ వాణినోనర్శ యద్య్యూయం వశీకేర్మతాః ౧౧ 

న మ యోదితవూర్వంచా హ్యనృతం తడిమే విదుః, 

వచె కళః వ్రతిచ్చథ్వం సహవా తనుమధ్యమాః, ౧౨ 
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వ. జ్ wy ద అల ల్ రిం 
తస్య తలై (లతం దృష్ట్వా గోప్యః ధ్ర మరి శ్రి 

వీ డితాః ప్రేమే చాన్యోన్యం జాతపహోనా న నిర్యయుః. ౧౩ 
w Su ( 

. అన్ఫతము నే వచింవ నని $ యందటు వీర లెలుంగుదు క్లనుం 
గొనుండు సువముధ్యలార ! యివి + గోవసనంబు లొఖొప్క రే జవం 

బున నజుదెంచి శె కొనంగఠబోలును గుంపుగం గూడి మైనం జే 

ఫొనందగు దీన నెద్ది మదిం + గోపదురో యటుమేయంగాందగుస .. 1808 ౧౧ 

. అని యిటు లాపరాత్సరుండు స హర్ష మునక బరిపోస వాక్కు, ల౯ 

వనితలు చక్క_ంగా వినంగం 4 బల్కి_న గోవ లళ్యివేమవా 
భో నా. 

హానిని మునింగి యొండొరుల $ నెంతయు. గాంచుచు లజ్జ వెంపునళా 

మనములనుండి ప్రీ తి యొకళమాడ్కిని నవ్వుగ వెల్వడం గముసు... 1304 ౧౨ 

. జలములనుండి విల్వడంగం జాలకిశీయుందె వనీంచియుండి 5% 

జలరుహూనాభుం డిప్పగిడి ౪ సంతేస మొవ్చంగ మాటలాడ నా 

పలుకులు స్వీయచి_త్తములం స బల్వీడి orc గంఠళదఘ్న 1 

తలసలిలాంతరాళ మున. $ దద్దయు మేనులు సంప మొందగన్. 1360 ౧౨౪ 

శృ మంత కో పా ఖ్యాన ము 
అ ం లి యూ యాను, ల కం వణనత్వకః సన్న గా త్ర_స్తమావోతీన విన్మతి। ౨౬. 

జానే త్యం సర్వభూ తానాం వ్రాణ ఓజస్పహోబలం, 

విష్ణుం పురాణపురుషం ప్రభ విష్ణుమథశ్వరం. ౨౭ సం, భగ. అ. ౬ 

అంత దక చి కం స_త్హ(ంబు కీణింప గాయ మల్ల 

స్వేద చిందుయుతంబయి] ఆష్ట లుడుగ, విస్మయం 'బెంతొొ గముర నవ్విభునిం పొచి, 

. పలికె మవాత్మ! భూతముల$వం 88 బ్రాణము నీవె ప్రాణవం 
కులకు బ్రవృ_త్రిసత్వమును 4 దోరవువెగము థార ణాఖ్యమౌా 

బలమును నీవ యం వెలుంగు? వాండ సనాతనవూరుషుండ పై 
De _ ATR AEC చెలంగి యధీశరుండవయి $ జిష్ణుయవై తగుదీవె సత్చ్రభూ! 459 

భదడ్రాకల్యాణము 

సోఒవళ్య త్పత్ర, తాం తన్వీం యతిః కన్యాం మనోహ రాం, 

ప్రీత్యుత్ఫు ల్లేత ణా త్తస్యాం భవ యుబ్ధం మనో దీ ౬ 

స్థాపితం చకమే సము నారీణాం హృదయంగమం, 
హాసంతీ వ్రీడితాపాంగా తన్న _స్తహృదయేతణా. ౭ 

తాం పరం సమభిథ్యాయ న్నంతరం వ్రేప్పు రష్టనః, 
_నటబేభేళం భమచ్చిత్తః కామేనాతిబలీయసా, ౮ 
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ఉ. వీరవతంసచి త్తముల 4 వేండుక నిట్టటు లూంగులాడంగాం 
జారుతరాంగసంగతిని $ జూణతనంబునం జేయుకన్య కా 

కారమవారన్దరత్నము నోగాదిగం 'గాంచుచు నే (త్రకంజముల్ 

భూరితరంపుం ్రీ బీ తిమెయిం + బొంకముగా నికసీప్ల నల్ల నన్, ty ౨097 

ఉ. జవ్వనులందు మన్న యగు;్షోస్టలి నూతనసృస్టియా నిబే 
యివ్వనిఆ *=వతంస మొకం? Ei లభియించినంజాలడే సుఖం 

బవగల వెటొకండు గలుదంచుం దలంషంగనౌనె యంచు లో 

జవ్వని మై నిరాళింగొని 1 సాషంతము నిల్చెం గలంగుచుకా గడున్, ౬ 2038 

G. ముద్దు లగుమ్మ యామె ననఠబోడుల మె త్రనిమానసంబులం 

దద్దిర! సమ్మ దాన్భృతము $ వారితరంబుగ నిండంవేయుచుకా 

ముద్దుండువో లె నున్నయల $ మోసప్రుసంయమి( గుంతినూను న 

ట్లెద్దిక( గాంచి కన్లొనల నొ వ్పెడుసిగ్గున సుంత నవ్వుచున్ . ర 2039 

ఉ. ఆనన మహమోహనాంగువయి 1 నాత్మహృదతీసరో జయుగ ము౯ 

బూనికమోాణు నిల్చి వతిబుద్ధిం జెలంగినదయ్యొ నిట్టు లా 

మానిని మోహనాంగుండును 1 మాననికోర్కులనుండి రా వృథా. 
సూనుండు నన్ను మిన్నయయి 1 శోభిలునట్టి సుభద్ర నెంతయున్, ౭4 2040 

చ, మదినిదలంచుకొంచు నొకగమాడ్కి. మరల్బంగ రాక యెప్పుడుకా 

గదురునితాంతకానుమున 4 గాఢతరం బగుతావ మొందుచుకా 

మదన లిసం గో, హీంచి చను$మార్ల మదెయ్యదొ యంచు నెంచుచుం 

టం దనకు 'రొమముఖ్యులు కకడంగి యొన ర్బెడు నట్టిపూ జలన్. ౮ 9041 

భ్రమర గీతలు 

న్లో, మధువ! కితేనబంధోో! మాస్స శాం ఖు సిం సపత్నా్ట్యః 

కుచవిలులితమాలా కుంకుమళ్ళ శ్రుభిర్న 

వహతు మధువతొ స్త నానినీనారి ప ప్రసాదం 

యదునదని. విడంబం యస్య దూత_స్త్య మీద్భక్. ౧౨ న్లో .47నఅ థ్యాయము. 

చ. ఓమధుపా! తలంపంగితవౌ$ త్రమబంధువ వీవు మానవ 

త్నీ మదిరేతణాకుచయుశతిస్ఫ్సు టవీడితపుప్పవోరస 

కామిత కుంకుమాంకీతేము4 లై తీగుమోసల నస్మ దం ఘ్రుల౯ 

నుగ ముట్టకుండిం మింకం ౮ గోరకుమా నతిష్పార్యకంబుగన్. 2642 

చ, విను మొకమాట యమ్హధుహవిరుండు న్ఫీ శ్రీమధు రావురిస్ట మా 

నినుల ప్రసాద మే సతము $ నెమ్మి వహించును గాక్ర నదయ౯ 

గన ఫలమేమి యాతేనికిం 1 గట్టును యాదవులున్న యోలగం 

బునం బరివోసపా త్ర మగు బో హారీ నెయ్యము నూట చలేటికిన్.౧౨ 2648 
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న్లో. యదనుచరితలీలా కర్ణ వీయూపవి ఫ్ర, 

టృకృదదనవి ధూతద్వంద్వధ ర్థావినష్టో, 

సవది గృహకుటుంబం దీనముత్స జ్య దీనా 

బహవ ఇవ విహంగా భితయుచ ర్యాం చరంతి. ౧౮ శ్రీ . 5౨ ఆభథ్యా, 

ఆమవోఫూరుషు $ నమలచరిత్ర అలాహ్వయ కస్తామ్భృ] లై క నిందు 

మాత్రే మొ యొకసారి $ మమక, ద్యావినయింతే ద్వంద్వథర్శం ంబులం$ బానీ లోక 

సంస క్ర కి నదని యా॥తుణవు వనం స బగిగృహకుటుంబము వీ ద్ యొళ్టభోగ 

ముల బానీ హంసపక్షు లరీతి భియుచర్య జరప్రుచుంచుము 4 ఖృమరవర్యు! 

చే, వారిణవధున్రులు మృగ యుని ! దగు నెలుంగు, మగ నికండ రవంబనిమసం దలంచి 

విళ్వసించి తదంబక $ వేదనలంబ, చెడు తెజుంగునం గుటలాత్తు నుడులసు విని. ౧౮' 

రు కిణితోనరోకులాడుట 
ఆశ యాత్ర ఎవి 

నో. రాజవు శ్రీ సళ భూ వై రేక పాలవిభూతిఖి;, 

cir 

ముహానుఖఫోవైః (మదీ రూపొవ వెళ్యబలో ర్ట్మిలె త్రై, ౧ 

తాన్న్యాప్తన్థిన్ హాత్యా డ్ మై ద్యాదీ౯ స స్మృరదుర్మ దాకా, 

త లే స్వవి ల చ కస్తాన్నో వవృకే మ2సనూరEా. ౧౧) 

వే టరాజవుత్రి! మును నినుం జారుతమం వైన రూవసంపదబజలముక౯్ 

బౌరుషము దిగధిపాలక్కసా రై శ్యర్యంబు గలుగు ; జనపతులు తమిస్ .౯౪. ౮55 

ఆ. ౬౦ 

క, కోరిరిగద? వారలు సు, శీ శ్రిరంజితులాఢ్యు లందు 1 శిశుపాలాదుల్ 

భవారమణేంద్రు, దులుగద? య, , వ్యాగలు నిను బెండ యాడు వాం; లు పలయన . 

. 686 అ. 

క సృరమదము పొంగయగా వచ్చిరిగాదే? మటియు నీదు $ కషప ప్రయని! 
దు డగు రుక్షియు6 దండి డ్రియుధరణిళశుల కీయ మదిని 1 బ్లయ కంద్ర, 

౧oy 687. అ. ౬౦ 

చ. సములగువారిభూమివతిగస_త్రములకా విడనాడి వారితో 

సములముగాని మమ్ము దమి + సంధిలంగా వరియించితేలొకో? 
వ్రమదలయందు మేటివయి $ భానీలు సుభ్రు! నిరంతరంబు భూ 

రమణులకుకా భయంపడుచు 1 రత్ననిధికా శరణంబు వేంజెదన్. ౧౧౪. 098 

మణీయు ' నీగృంథమున _ననేకవర్ణనములు మనోవారములుగాను, కొన్ని 
స ర్వాణభూయిష్థ్టముతుగాను, కొన్ని యాం ధ్ర భూయిష్టములు గాను పొడకట్టు 
చున్నవి. శ్రీకృష్ణుని శైశవ క్రీ డాభివర్ల నములయందును గొన్ని యితరఘట్టముల 
యందును వ్నికీన్' బోతనభాగనతమునకును గొంతవ్య త్యాసము కొన్ని కొన్ని చోట్లం 
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గానివీంచును. అది కోర గారిలోపమని యొంచుటకు వలనువడదు. వీరు మూలము 

ననుసరించినారు. పోతన మూలము ననుసరింవలేదు, 

అఆమూలక ము 

ఆ. అలనీతివి గదన్న యా1కొంటివి గదన్న, మంచియన్న యేడ్చుశమాను మన్న 
చన్నుగుడువుమన్న + సంతసవడుమన్న , యనుచు జన్ను గుడివె $ నర్చకునకు. 

(వేతన ఫాగవతము) 

న్ రుదంతం సుతమాదాయ యనోదా గృవాళంకిణా, 

కృత్యా స్వస్త్వ్వయనం వి మైః నూ సై స్తనమపాయయత్ .  అ2శక్లో ౧౧ 

ఉ. అంత యశోద చన్హుడువ | కర్భకుం జేడ్చు కెటింగి పుత్రు న 

త్య్వంతముదంబునం గొనుచు $ నాతనికి౯ గృహ మేదొ సోకి న౯ 

చింతను గాంచి బూ హూణులం $ జెచ్చెలుం బలంగ బంచి వీడ యా 

వంతయు6 గబ్రకుండునటు 3 లర్భకుం గావు డటంచు వెండినన్. 

(కాండవకృ్ళప్ల భాగవతము.) 

వట్లమూలకములం బోతనకృతియందుం చెక్కు తానవులం గనుగొననగు. 

వ్రట్టీదశ మస్క_ంధమంతయు నాం స్రీకరింపంబడినది. మజీయు ననేక విషయము 

వీ గంథమునుండి వాయన లసీనవియున్న ను నాకుంగలయనారో గక ముంబట్టియు, 

శర్మగారు కచ్చలోC గంతులు వెయించుటం వేసీయు, దిజ్లాత, సూచకంబుగావిం 

చుచు స్థాలివులీకన్యాయమున నిట్లు సం గృహించి విషయము సూచించినాడ, 

మవోకవియగు శేహో సి శర్త గారు పరమభాగవతోో్తములు గావున నీదశమ 

స్కంధముతిోోం దృప్రినొందక భాగవతమంతయు నామూాలాగృముగ మూలాను 

సరణము"గొ నాం ధ్ర కరించి యాంధ్ర సోదరులయాదర ణమునకుం బాత్రులై లో కా 

తీతయనో విశెలు రగుదురు గాకయనియు వారి కాయు రారోగ్యశ ర్య నులు 

పరమేశ షః డను గ్రృహించుంగావుతమనియుం గోరుచు నిందలీినాలోవములు మన్నిం 

వుండని పండిత ప కాండులం ద్ర్రార్హించుచు నింతతో విరమించుచున్నా (డను, 

రాజమెహేండ వరము | ఇట్లు, 
భా Or జ్ ॥ అ 

95.83.86. మాద క వ్లమూ_్రికా స్తి 
లి 

నీ 
WU 





స్ట్ 

మద్భాగవతాం ధ్రుకరణప్రయత్నము 

అ అవునే శవాల 

న్లో, కారుణ్యకర్చురకటాతనిరీవ 'ణేన తారుణ్యసంవళిత శైశవ వై భ వేన, 

అపవుష్ణతా భువనమద్భుతవిభ్ర మేణ శ్రీకృష్ణచంద్ర, శిశిరీకురు లోచనంమే.. 

శ్రే 

వపరమభాగవతో త్తములారా! 

చంచలం హి మనః క్చృప్ప సృమాధి బలవద్ద ఎం 

తస్యాహం నిగ్సృహం మన్యే వాయోరవీ సుదువ్క_రం. 2 'ర 

అనునష్టునుని ప్రశ్న మునకు 

అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్ని గ్రహం చలం, 

అభ్యానెన తు కౌంతేయ వై రాగ్యేణ చ గృహ్యతే. 3% 

అసంశ యాతే నా యోగో దుహ్బాప ప్రతి మే మతిః, 

వళ్యాత్మనా శు యతతా శక్యో వాప్తముపాయతః. 5౬ 

అను శ్రీ కృష్ణపర మేళ్వరు ను_త్తరము గితోవనిషత్తునందుం గనంబడుచున్న ది. 

భగవ ద్యాక్య మేకాలమునందును వ్యర్థము కాదుక దా, ఈభ గవదు_క్టి ననున 

రిం-ది మానన్రులసంక ల్పములు మణతణవిలతుణములనియు మనశ్సాంచల్య మే 

యందులకుం గారణమనియు యోజింపవచ్చును. ఒకప్పుడు మనస్సు నిలుకడగా 

నుండుటకు వేతొకతటి నిలుకడ గాంచమికిం గారణము ప్రాగ్గన్మకృతకర్శ్మ మే కార 

ణమనవలయు. వీదియు6 గర సిద్దాంతమునకు లొంగకతప్పదు. ఒకప్పు డాకర్మము 

మానన్రున కొక్క_విషయమున మితిమోజీనయు త్పాహామును గల్పించుచు, నాకా 

ర్య మే పరమపవునుపార్థమని తోంవంజేయును. ఇతరు లద్డానిని నిస్పారమని 

యా మేపించినను ఆతం డద్దాని వదలక సాగించుచుండా. ఎల్లరు చేయు కార్యము 

లిశ్లు యని యెజుంగవలయు. దీనింబట్టియే లోకమున న నేళకవిథాభి ప్రాయములు 

కలుగుటయు, నొకరి కారము నింకొకరు మెచ్చుకొనక దూషించుచుండుటయు 

నాచారముగా సాగుచుండును. కర్మ సిద్ధాంతత తష మెద్దియని యాలో చించువార 

లొక రి కార్యముల నా మేవీంపరని నావిశ్వాసము. 

సత్కారము లనేశవిధములు. అందొక్క-టి యొకనికి ను త్రమముగా6 

దోయను. చేతోకని కది విరుదముగాం దోంచును. ఉత్తమమని యంగీకరించ్చు 

© పదు న్ వాతులు వారు నుందురు. కావుననే మహాత్తే 
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౧ పహానః,ప న్స్ నజ యే నాను శీదిదిహా న ప్రథయంత్యవనజ్ఞాం 

జానంతి లే కిమపి తా౯ పతి నైప యత్న, 
ఉత్పత్స గలే హి మమ కోఒవి సనూనధు' 
కాలో హ్యయం నిరవధిరిషవులా చ పృథు. 

అని వక్కాణించిరి. అనంగా నితరు లంగీకరింపవని జంకి సౌగా_ మును. మాన 
రాదనియు శాస్త్రము శిష్టులు నంగీకరించినం జాలుననియు నిందలి సాము. నే నీ 
నీద్దాంతము నె యా,ళయించువాండనని విన్నవించుచున్నాండసు. 

శ్రీమద్రామాయణము నాం స్స్ శరించినపిదప శ్రుకృష్ణచర్మితమును వ్రాయః 
దగు ననుసంకల్ప ముదయిం చెను. . బ్ర హవు రాణముం చెనింగించిన జూలది* యని 

యడుగువా రుందురు. శ్రీమద్భాగవతమునం దశమస్కంధిమునంగల శ్రీకృష్ణ 
చరిత్రమున విశేషవిషయములు గలనని వెన్ష్లలంచరు.. చానంజేసీ దశమ 
స్కంధము నాం ఫ్రకరింపంబూనితి. అనంతప్రుగచమునందు చొుతనయుపారకళా 

శాలయం దాంధ పండితులగు బ్రహ్మశ్రీ, వ్రయాగ సెంకటరామకశొ స్తు లు 

గారు మిక్కిలి ప్రోత్సహించింి. నాశో_క్లీకొలండి వ్యాఖ్యానము నన్వయించు 

కొని వానిసారమును గృహించి శతెనింగించితిని. అనెకాస్టములుగా వ్యాఖ్యాఫలు 

వ్రానీనతావులం బ్రకృతకథ  శేవ చక్కగా సంబంధించునని నాగుం దోంద:నో 
దానినే వ్రాసితిని. నాశ_క్తి కనురూవముగా మూలమును నదలకి బ్యూసీగనని నా 
విశ్వాసము. ఏపద్యమునంగాని బాగుండిన నషి వ్యాసమహర్షి బె యనియుం దస్కీ._ 

నది నాదే యనియు! బెద్దలు గృహింతురని వెండువాడను.భిగవగయును యథా 

మూలముగా చెనింగించి పోతననుహాక వివిఖ్యాలి గణం సోంచితనని కంద 

జఅూపొంపవచ్చును. అట్ట యభి ప్రాయమే నాకు 'బేడనియు, నున్న నయ్యది యొక 

మని నేనెలుంగుదుననియు సాధుమతులు విశ్వసీంతుకు గాక. . 

తెనింగించుతట్ మూలమున గరూాళముగా సున్నయస్థమును వి స్పరించి పాఠ 

కులకు డెలుప్రుట కవిలశ్షణము. మక్కీ_కిముక్కి_యన్న ట్లు, ముగ్కాస్య ముక్కగా: 

అన్నట్లు తెలింగింవరాదు. తనకుం దెలినినయంతయర్థమును లోకుల కెల్ల్రగింప 

వలయు. రహస్యములు రహస్యములుగ నె యుంచవలయు ననుట మంచిపిగాదు. 

మూలార్థ మెఅుంగంజాలనివాకలకే యాం ధ్రీకరణ ముపయోగించును. కొని యది 
మూలమునక ౦ శం గఠినముగనున్న లోకుల "శె టువ యోగించును! మూలమున 

నున్న కొన్నిపదములు అెనుంగునవ్రా,నీన శ్రుతి కటువుగా నుండును. వరారోహ, 
రంభ్లోరువు లోనగునవి. అట్టివి శేష్యములకుం బదులు మజొకవద మువయోగింప 
వచ్చు. దాన న్నాగృంథమునకుః గొంత 'రాంబోదు. 

ఉ. ఒక్కెడం జక్కనౌ. పదము $నొక్కటి యుంచిన ముచ్చటౌ మజీం 
ఫొ క్కడ నున్న దానసగ $ ముంచి రచించిన ముచ్చటా మజీం 
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కొక్కెడ నున్నదాని నటు + లుంచి రచించిన ముచ్చటౌను గా 
మక్కి_కి మక్కి యన్న టులు + మారిన కావ్యము శ్రావ్య మెట్లగున్ : 

అని యిక్కాలముననుండుమవోళశ యు లే అెల్పియున్నారు. అయ్యది న్యాయ్యమే 
యని యంగీకరించువారిలో నే నొక్క_(డను, 

శృికృష్ణచరి త్రముగల దశమస్క_ంభము వ్రాసినపిదప నేకాదశస్క_ంభము 
కరూడం దెనింగించిన మేలనునాశీయము కలిగ. వెక్కండు నన్ని క్కార్యమునకుం 

బురికొలిపిరి. శిష్యకూటముం చేర్చుకొని తెలియనిధర్శముల నువబేశించుచు మతాంత 

ర ద్వేషము. బుట్టించి వారిని గుమార్హ్లమున నడువం చేయు కవట యోగులు శీ శ్రభక్తులు 

పాషండులు నగుముహనీయులదారి “నా శ్రోయింపక తెలినినవి యో తెలియసీవి యో 

సద్విషయములు మునికల్పిత గాథలు లెనింగించు కార్యమున. బృవ్నర్సించుట మేలని 

యూహొంచువా(డను. సర్యమతములు మంచియుద్దేశముగ లవనియే నాసంవూర్ష్మ 

విశ్వాసము. కాన మతాంతరధథర్శ్య ముల దూషింవక యిక్కార్యమున దేహ 

యాత త్ర గడవు టు త్రమమని తలంచి వెద్దలయాశ యము నవలంబించి యాకార్య 

మునకం బూనితిని. ఇంతకుముంచే ప్రారంభించి పూ ర్తినొంధించిన విచిత్ర రామా 

యణము, కలివిలాసము వూ _ర్రినొండింపనున్న హృదయానందము మద్ర ంచు 

ప్రయత్నము చేయకముంచె ఏకాదశస్క_ం౦ఢథ మారంఖించితిని. భగవదను గ్ర, సవా 

మున. చెడ్డల యాత స్వదబలమున . నబ వేటు నేని ధన్యుండను. కర్శ గతుల సయ 

నద్హ్య లెవరు¥ గహనా కరణ గతికి అని భగవంతుండే తెల్పినవు దద్దాని నెఖుంగC 

దివురుట పెణ్టితనముగాక మజేమగును? అట్టి భగవత్స (రూపమగుకర్యము నా 
ని క్కార్యమును జేయించునయేని కృతకృత్యుండ నె. మవహాశయు లిక్కార్యము 

నామూలమున6 గాందగునని యాశీర్వదింతురు గాక, “కిం వా పొ స్రార్థనయా ; వరోవ 

కృతిషు సాషభావిక _స్తద్దుణః ” అన్న వద్దలసూ డి యున్న దిగాన నేను విశేషించి 

వారిని పా ప్రాన్టంవనక్క_అి చేదు. 

చప కా ర్భుండనని వె వెక్కండ్ర డ ందురు. ఏయు దైశమున వార బ్లనిరో నేంబలుకం 

జాలను. భగవంతుడు భక్తు చేరరొపమునం దన్ను ఛ్యానించిన 'నారాపముననే 

' వారికీం దగినయ ట్లనుగ్ర, గ హూంచును. 

“ఉపాసకానాం కార్యార్థం బ్ర బ హుణో రూపక ల్చనా” 

అని మహత్తు లే తెలిపిరి. ప్రకృత యనలా భ గవద్భిన్న ము కాదనియా భగవదిచ్చా 

నే క యనియుం బ్రికృతివుయుషుల వెబుచేయ నవ్యారిశే సాధ్యము కాదనియు. 

జం ంద్రచం ద్రి కలకు నగ్నిక దాహీ కాళ _క్టికి నుండుసంబంధమే స వకృతివురుషులకుం 

నలపనియు? చెద్దలనుండి చిటుతే ప్రాయమునంచే గ్ర గ హించిత్నే. కాన ద్రివుర 

స వాసీతిని. వ్లీ రూపము గవంతనిది కాదను వెద్లల క సుందరి భ కుడనని చ్రానీతిని. స్త్రి భఖ వెద్ద yp 
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సముస్కా రము. అవత నున నాతనిమహా త్ర ప్రా డమె గిరిపోన్సును. స్ట తానై న 
ఇ ం ళో జ అలన గు 

మవాత్తునకు భేద మేమి? ఓకొ_క్క-రి gr గ్రాన్ నవజ ము! నం నువు న ననే 

భగవద్దూ/వముగా ఇ వించి యుపాన్ంచు టు క్షమమునాని య్ “PN ty త 

కరముశకాదు; ఐవి యగుననుట మం చీటి కాదు. జక్ళ.చావమునం టె ట్కు చిస్నాము 

నంచే యతనికిం బ్రీతొయుండు పంచే నతండును మనవంటి వాంబే. ఇష్టవాదము'చే[ము 

వారే కవ వటనాటక సూ క్ర థాను లఅలనంబడుపాషంసులని తంంచమువాాలలో నేను 

నొక్క_(డను. 

న్ఫీ (భె గవతమున దళ మస్క_ంధును ప్రా సీ a ృష్టున : సర్పంచి. న్. సరషమంగ 

శాపరణయము శంకమున కర్సించితిని. శింశిశౌన్చులకు భద మీ “వనువాంటను. 

కావున నొక్క చేరువో(గాక ఐక్కు_నాహుముట క్రో నాపతమా ఆట నే 2 తంతు; ఘు, 

అన్ని నామధేయము చామవాత్తునకుం గలవని నొనీచాఎతము. "yn మీద్దండన 
య 

ద్భూమావాళ షచంజా లగోఖం గ. అని భౌగుు తము నే కాదగేస్క_ంక మునను, 

విద్యావిన యసంపన్నె జావా జే గవ వా నిను 

శుని చె చైవ 9 ఇపానే చ చ వండితొన్నవుద ర్మమ. 

సర్వభూతస్థమాత్తానం సర్వభూతాని చార్తే సి 

ఈవతే రూూగయుక్షాత్తా సర్వత్ర, సమదశ్న! న. 

అని గ తాళాన్తమునందును గ నంబడుచున్న ది, రీ క భావ మేమి? WN, సము 

లేదని కదా. కృట్టులుండ నేవాపమున నాపళాత్సేకుని భ్యానించిన నేము! ట్ర పుర 
ఫి rs లి / 

సుందరిభూవ మాసదనమూాత్త దనియు నాయాంశే య మం. 1 ఇట్లు సడ నే నే , స్టా” సృెండన్ వో 

సర్వజ్ఞాలగుమహాశ యు శ్రర యు హీంతుతుగాక . కోంకే ర*ంకిత 

మైనను బరమేశ్య రాంకితమనియే నే తలంతు, 
భాగము శ్రికృష్ణాం కీజ మొనదించితిని, 

ఖీ 

స మును " షె షం స్ 
ర ఆ, లిక ' 

జ 4" అజ్ ఖ్ ఇ wh Ee ny ఈభొపముననే యి*గవత 

ఛాపాంతరీ శరణు 

ఇంక నాయాం క్రీ కరణ మెట్టిదో రుంం చుక కున్న వింతును, 

వరో, అత్యుకృస్ఫ ఖటః పాపో భోజానాం కులబుషాంసన;, 
భగినీం హంతుసూరబ్బిః ఖద్ద పాణిః క సషగ్ర హీల్ 
తం జాగున్సీ తేక రాణం నృళంసం నిరస తవం 

వనుబేవో మహాభాగ ఉవాచ సరిసాంకో( యన్. స 

చ. అనుటయు నాలకించి ఖలురకై యసు తాను భోజపంశ పాం 
ననుండును నైనకలసుండు నీశాతక్ళపాణమబం జేంతం బు*ని యి 
టొనరుచు టింతయేం బొనపోనొకొ_ యాటంచుం దలంవ కాగృవాం 
బునః దష్షరం బాజీ యాభగిని 1 వూ జ్వనుసోహర కేశ బంధమున్. ౪3 



లే] 

చ. కరమునంబ కై నవ్విధముం $ గాంచి స్వజన్నమునళ౯ వియచ్చరో 
తృ_రములు సాధువాద్య్టముల( $ గ మృవిభూతియుతుండుగా నగుకా 

ధరణ నటంచుం దెల్పుటను $ డామరసాఈతు(డు పుట్టంజాలు భా 

గ్యరతిని గాంచుట౯ శ మము$గల్లీన యావసుడేవు(డల్ల నన్. రూ 

తే. ఏవంగబ్రంచు కావ్యంబు $ నిట్లు చయం దలంచి యున్న ట్టిక్రారునిం$ దన్ను నింద 

చేయుదురు మూనవ్రలటన్న $సిగ్టు లేని యాతురుని సామమార్ల వాక్య ములుపలికి. 

మూ. శ్లాఘనీయగుణశ్నూ రై ర్భృవా౯ భో జయశళ్సస్క_రః?, 

స కథం భగినీం సన్యా త్రీ ఎయముద్య్వాహక రజి, 

చ. మనమున బాధ చేసెను కు1మార్టముం గ్యోధము మాప నెంచి మె 
త్తనిఫలుకుల్ వెలంగ6 దన$తాలిమి యెంతయు: గార్య కారియై 

పినంబడంబ త్కె; భోజకుల1క మ మ్రయళస్కరు, శూరవారమా 

న్యనిఖిలస ద్దు ణా కర! విీనందగు నావలు కొక్క_( డి త్తలిన్ . 

క, నీవ్రు కుల; నుండశ్ర మజీ్, భూవిభుండవు స్త్ర సిని జంపథబోలునె యందు 

దేవకి నీతోంబుట్టువు; పావనియు నవోధంయునగు $ భావింప మెదన్. 

3౭ 

లో 

ర౭ 

తె. ఆడుతోయిట్టువ్రను జంహీనర్హ్య మగున్సె యందు నివ్వుడె వెండ్లియెకయాసులక్ష 
ణములతోం గు డియున్న నిమమతంజావ ౧ దగిన బేకాని చంవం గాఠదగదునుమ్లు 

మూ. మృత్యుజ్ఞన్మనతాం వీర బేహేన సహ జాయక్తే 

అద్య వాబ్దశ తాం లే వా మృత్యుర్వై ప్రా, పా,ణినాం యు 

'చెపా పం చత్య్వమాపన్నె దేహి కరానుసో వశే, 

చ. మరణము భీ ఊివంబగుట 1 మామకవి గ హరతు ణార్థ మై 

తరుణని జంజుకుండ నిట $ ధర ము సోచుట యెట్లు లందువో 

నరవరవు త్తే గ కా! నినుము 1 నావలు కోొక్క_టి చేహథారునై 

పరం శయ పార చెల్ల రకు $ నర ముతోడనె మృత్యు వొప్పుజూ, 

వ. 

ఉ. ఇన్చుడొ నూజుకళత్ళన ము $ "తేన యప్పుడో ప్రాణికోటికి౯ 
దప్పక కవ మృత్యు విది 4 తథ్యము; బేహము పోనతంగన౯ 
జా కడంయున్న కర్మ న గతిం స్ట బొక్కుుచు దేహి స్వతంత్ర లి వీంనతకా 

yo 

మూ: ఏక దై * ఉడమానాస్తే రామాద్య్యా గోపదార కాక 

కృష్ణో మృదం భటీతే వానితి నూ.ల్రే, న్యనేదయన్, 

దెస్సున నూత్న 'చేహమునం 4 చేజను నించుచుం , వా క్లనాంగమున్, 

5౮ 

రోజు 

౫౦ 

విర 
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సా గృహీత్వా కరే వు త్ర్రముపాలభ్య ఏ హా లైషిణేః 
ame) 

యశోదా భయ యసంభాంత, సేతు ణా రరాకు ము "హత, ep] 

యశోదా. 

కస్తాన న్యృదమదడాంతాత్మ కొ భవా౯ ఛభతీతవాకొ రహా, 

వడంతీ లావ కె చ్యూలతే నువమూ * Ey జ 'ఒవ్యయిమ్. esa 

శ్రికృష్ణః— 
నాహం భతీతవానంబ సర్వే ని థ్యాఖిశొంసిన 

యది సత్యం గిళ సరి సమత్షం పళ్ళు మే ముఖం. 3౭ 
' జజ 2? ( 

య ద్యేనం తా న్యా వాత్యు _కస్స భ గ'వాకా హారి! 

షీ శ్చ చం థ్ ॥ 
వ్యాదత్వై నా వ్యాపార తెగి OE ఏ ఊజావమునుజ'*ట ess, “AT 

కిం స్వప్న ఏతదుత చేవమాయా కీం వా మదీయో బతి ముగ్ధ మోహ, 

అధో అముమైన మమార్శకి స్య యః కశ్చాన "త్ప్పక అత్ర యూన, 

ర. అభా. ౮. 

చ. మనమున నెంచి వేచని కుమారుని జేత గ్రహించి సాధసం 

బున గనుదోయి తోటి రర్కిలంగ $ బొల్పగుద్భష్టులః స స క నయులుం 

గనంబడ నున్న యాకొడుకుః $ గాంచి చలాత్త క! యొుంటిపి"టునం 

దినితి వదేల మృత్తనుచుః 1 బెల్పిరి చాలకు ₹ లంచుం బల్కుచుస్ , 3౪ 

క. వినిపించె నీదు నగ, జుండును దీనిం జక్కనని కకడుకొ బెదరింపు ౯ 

విని యంబా! మన్నును "నేం దినలే దీబాలకులును ) ధీవినపాతులై. ౫౨౫ 

చ. అనృతములాడి రిద్ది నిజమైనను వీరిసమతమందు మో 

మును బరికింపు మోవె యటం 1 బొల్బునొ వాసన యెద్ది నీమనం 

బున*ఇ యటుంగనౌ; ననినం$ బూనిక నన్నులమిన్న యటులై 
br) రు 

నను ముఖముం గనంబజవు $ నాయన! చూచెద నీదుసత్యమున్ . స్మ ఏ౬ 

ర అనిహతపర మైళ్వర్యుంబునం దగి భగవంతుం: డగుచు. + చొలుచు హూఠరయు నో 

రును విప్పి చూ పెం స్రీ డామనుజార్భకుం జొట నిట్లు 4 మాపతిముఖమున్. 

చ. కనంబడుచున్న చేమి యొకొ $ కారణ మీోయది స్వ; వ్నషమౌనొ” మే 

ల్కొానీ యిటులున్న చాన(గద / కూడు నే స్వవ్న వ వుటంచు నెన్నంగాః 

గనుకనె చైవమాయ యనలఠగాం దగునద్దియె యుని యెల్లరు౯ా 

గనుంగ్ 'నియుందు రిద్దియును $ గాదిది నాదగుబుద్ధిమాహ మౌ, సత 
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స్స్, బుద్ధిమాహమయేని 1 వూనికం బెక్కువర్యాయముల్ గాంచిన 4 నళ్లు నాకు 

గనంబడుచుండుట 1 గాదది; యీాబాలకునకు స్వభావమై + మనసుచేత 
నూహాంవరానిదై $ యొస్పెడు నాత్మ యోగం బగునంచు నిీక్క_రణి నెంచి; 

మూ. వనం చ తతోో_మలగోభిరంజితం జగా కలం పామద్భృశొం మనోహరం. 

ర అభా. ౨౯ 

చ, మనుజవ రేణ్య యందు(గలీమాధన్రుభాన మెటుంగు టొవన్న్వు నా 

వనితలు సంతనీంచునటు $ వామనమూ ర్చి వరాత్పరుండు త 
నృనముల. గామరాజ మనుశవమూానితవీజము నా వేణునా 

దనియతి చేశికుండువ లె. $ దావము లంతము నొందునట్లుగన్ . ౧౬౬౦ 

గూఢార్భము గా భావాన్థదీవిక వ్రాసెను. దాని ననుసరించి వ్రా,సితిని. 

మవహామతులారా! స్థాలీవులాకన్యాయము ననుసరించి నాపద్యములను 

మూలమును జూవితిని. -ఈవిధముగనే తజచుగా వ్రానీయుందునని తమ 

రూహింవంగ లరు. ఇందెన్ని యో వమాదములుండు. వానినెల్ల నాయందుంగల 

వాత్సల్యమున నాకుం బెలివి నాచేతనే సవరింపంజేనీ పుణ్యముగ ట్టుకొందురని 
జాకి ర్త అలో - ఒల్లో పండువాండ. తమవంటిసాధుస త్రముల నింతకం"కు విశేషించి ప్రాన్ట్ంవనక్క_ అ 

"లేదు, 

త్ర, 

ఈ గృ ంథము దృణమునకు నెంతో దోడువడిన శ్రీరాజా వెలుగోటి సర్వజ్ఞ 

కుమూ+రకృష్ణయా చెంద్ర, బపహాదూరువారికిని, మ-రా-రా- శ) పాణనకా గోవింద రెడ్డి 

గారికిని, (డి ర శ్రైబొల్లో ఉపాధ్యముల్పు నావని తమవనిగా నామేలు తమమేలుగా 

భావించి నాకు సోకలవీధములం దోడ్చడుచు భాపోద్ధారకులై దిగంతవిశ్రాంతకీ రి 

విరాజమాను లగ మ-రా-రా- శ్రీ వావిళ్ళ వెంక టళ్వరశా స్తులుగారికని, చేను 

గోరినంత నే బహుకార్యభారమగ్ను లయ్యును బదులుమాట చెప్పక యుపోద్ద 
తము వ్రాసి సకాలమున6 బంవీన కవిసార్యభౌములు శ తాధికమవాగృంథక_ర్త రోలు 

నగు 'ప్రవాశ్రీ ద్ధి శీ) పాద కృష్ణమూర్తి ర్తిశాస్త్రు లుగారికి నేతన్లూలమున నొకృతజ్ఞ తం 

చెలుపురుస్నాను. అచ్చుకూర్చ మెదలిడేనదాదిగా వానిని దిద్ది నాశంతయోా 

తోడ్పడి కృతిసమర్పణోత్సవకార్యమున సక లభారమును నహీంచి నాకెంతో 

యూజఅటంగల్పించిన చిరంజీవి కావ్యపు రాణతీర్ణ విద్యా౯ జనమంచి వెంకట 

సు బ్రహ్మణ్యశర్శకు (ాస్త్యూ.లునం దాంధ వండితునకు నాయాశిషనులం 



2 

డెలుపుచున్నా (డను. ధనదాతలగు మహాశ యులపావననావు ధేయముల నుత్చవ 

చరి త్రమునం దెలసియున్నా (డను. అట్ట యుదారస్య భావులకును, నాయీియుత్సవ 

మున కెంతో తో డ్పాటుమా ఏన కడపనగర వాసులగుమవాత్యులకు నాకృతేజ్ఞ త 

నేతన్లూలమునం దెలువుచున్నాండను. ంకం బెంచి వ్రాయ సమ్ముండనుగాని నేను 

నాయవరాధసహా స్రముల మన్ని ౦ప్పుండని పండి తాఖండలులం ట్రాన్థిచుకు నీవిమ 

యమునుండి విరమించుచున్నా (జను. నా యీటేఖనిని గృంశాంత ముల ల హాయ 

ద్రివు చున్నా (డను, 

నిందతు నందతు వా సన్ననూయుకనసూయుర త్ర కం తేన 
యత్సన్లానసగ మనాయై వెదం మమ తు పాథేయన్. 

అని విన్న వించు సజ్జనపాదారవిందభ జనానందసాం దు, 

జనమంచి కేమో శర. 



యో ల్ [ల్ల 

శ్రీ, వరమేశ్ళరాయ నమః 

శృతాండవకృష్ణ భాగవతము 

పీ రి క. 
me మానాలు 

-అథి దేవతాదిన్సు తి. ఏతా 

భస్మ టగా మన్యాన్యతమంబు జ్ఞానదము సోచ్చినోదరూపంబు ప 
ము. దమూవాక్చతిసంత తార్చితము శ్రుగత్యు కృప్రభావంబు స 

i ర్యామ్నర్త ఏ స్తుతిరాజవర్లితము థ్యాోనాధిన మోంకారస 

మస ద్ధామావాసము నైన దిన్యమహముక + థ్యానింతు నిషా ప్తీకై.. 

శా. మాయంగూడి పృవంచస్ఫష్ట్య వనముల్ స్ట మూయించు కార్యంబుం దాం 

జేయం బూని యజాచ్యు లేశులను సంసిద్దాహ్యూలం దాల్సీ దు 

శైయుండై సకలాధికుం డగుచు జేజే లెల్లం గీ ర్థింవ నా 
Ao 

మ్నాయంబుల్ వినుతింష బూజ్యతముండై 1 నాథుండు నై నాశితా 

 పాయుండై. తనయంత వెల్లు సగుణీ బ్రహ్మంబు నేవించేదన్. 

మ. ఘనమై పాల్పువిరాట్టునాశయము నిగక్క_ం బిట్టిదే యంచు లో 
కనికాయంబు విచిత్రరీతి వలయం1గాంజేసి లో కేశులకా 
వనజా తాసనవిమ్షుళంక రులు నాఠశే బ్రృఖ్యాళిం గన్నట్టివా 

రిని నిర్మించి యెసంగు శ్రీలలిత నిర పం దలంతుకా మదిన్, 

శా. ఎందుం జూచిన దాన యాచు నెవరే 1 నెక్షైట్టు లర్చించిన౯ 
డెందంబందు పోశేషశాస్తహితమా + నేమంబున౯ా ఛ్యాన మా 
నందస్ఫారసుథాసము ద మున ము!న్లం జేసీనళ్ వారి కిం 
పొందం గోర్కుుల నిచ్చుదేవిని జగశ+దర్యూ నెపాళ్యోరిం నొల్పెదన్. 

అద్భుతళ క్రి మూలా థారచ్రైకగత యయి యా విధి? గృంథింజెండి 

మణివూరచ షై కకమధ్యమ్మునందుండి కమలనేత్సగృంథి $ ఖండనంబుం 

గావించి యాజ్ఞాఖ్యీకమ్ర చ శ్రాంతరాళస్థయు వివిధవిశలాసగతులం 
దనరి రుద్ర గృంథోదళ నంబు గావించి మణి సహ్మ స్తారకీమలవసతిని 

చే, గాంచి యమృతథారలం గురోీయించుచుం దగి 
wt త బా 

నవ్వవిద్యుల్ల తాసమాగన ప్రభ వెల. 

ewe 



నీ శ 'తాండ వకృష్ణ షఖాగవతము 

యంగ షట క్కములనై న + నధివనీంచి 

యలరు శివకానుసుందరిం + దలంతు మదిని. 

మ. పర మేశాజ్ఞను మాలి చాల్చి జగముల్ + పాలింవలా భార్లవీ 

eer 

. వనజాతాకతుని గార్యనిద్దికి నదోబ్బంగిం ద్రైన_ర్దింవం బై 

సరిదీశాత్త జసాయమై వెలయ నరోచచ్చ క్షి దుషస్టాత్తుల౯ 
గురుచక్కంబునం జెండి ధర్మమున కవీ ఛంబు లేయుడం గా 

చు రమాకాంతుండు భ్క్షవత్పలుంయ కాచుంగాక నన్నెవ్వుయన్, ౧ 
ఆం / 

టి 

టో అల్లో లో oe om i) జ? 7 r= 
యనగుం దద్విధిం ర మునిసమా! రాఖం ఘం జె 

ననజాతాకృతి నొప్పువీళమున జేకనవ్రాతేముల్ గొల నొ” 
పల రివ వళ మైకదతుం గొలుతుకా 1 భూత ఘుమ కా రమప, 7 

లు 

కరఫణివోరక న కాయము వన్న ఎబుఅలంటిం నుం 

దరముగ6 గన్సడం దనయాోనంతమసాోడ a క్ష యె: ఎతణపుకొ 

నిరుషమమై చలంగందగు 1 సిర్టలమూూ_్రి $ ధజుతు నంగి రున్. గె 

. అనిళ ము సర్వమంగళ యొ గ్గ యక కమేశ్ళకు సామసార ఎప? 

దనుపమలీల నుండి జగదంబ యనా నుతిం గాంచి ద సను 
ర్లనగురుకారిసంగతి స సీతం బలరాగుచు ; క్క పొబి నా 

ఘనతవహించి లోకముల + గాజుదసకామకశళాంబం గొ ల్చెచన్, (] 

. నిత్యము శ్ దంబు బవాంనిర్మ టముకొ సుకృతాక్షరంబు నౌ 

సత్యపదంబు వాసమయి * సన్నుతి శెక్కుల 'వేదబృందముల్ 
వ ప్రత్యయ మొప్ప సృష్టి దగూభంగిసి దెల్బంగ మానిసంఘసం 

స్తుత్వసరోజవీఠమున శోనిలు నావర మే? ర గ న్పెదస్ . 10 

వోరివాక్కామవీ రాఖ్యవీజంబు లే పరదేవి మంత్రరూ+వమున పెలయుఖ 
దోరంవునాదబిరోదుకళ లేయంది"కా పీశారనంబు'లై. $ వినుతికెక్కు_ 
భ_క్షవాంఛాళు లశేవర మేళగరికటాషాళిభ వంబు లై $ యమనుచుుడు 
జగదోఘవృద్ధిసంోక్షయము లె లైభగవతీ హృదయానుసరణత 4 నెనంపచుండు 

- నట్టిశారద విథిరాక్ల * యనువమాన, శ_క్లీసంయుత ముని మనస స్పద్మ: వసతి 
-వేదపరినుతమపిం మాఢ్య స్ట విమలధిషణ; స సతము వన్దానసమున నెనంగు. 7 తే, 

. తొ లుతనె పూజ గైకొనుచుః + దోరపువేడుక భక్త శకట వాం 
ఛల నొడంసార్పుచుకా దివిజీసన్ను తిం గాంచుచు విఘ్నయంత్ర, ము 
జ్ఞ (లతరశ క్రిం జెండి మునిగవర్యూ లు తన్నొగడంగ శ్రీవరాం 
బలలితదృష్టిపాత్రు 6('డయి + భానీలు విఘ్న పతిం దలంచెదన్, 12 



FES 

రూ 

, రాముచరిత్ర మెల్ల గవి+ే రాజులు మెచ్చంగ. దెన్లొనర్పి నీ 

పీఠిక, ్ర 

. నిరతము శిహుసమూాహో, దరణమె సత్కృత్య మనుచు? దలంచెడు కరుణా 
(0 

న్ రథిని రాజ్జీ వంళ్ళుని, నరసింహబు ధెంద్రు గురు మీనంబున గొ ల్వన్. 13 

జో తిర్విద్యావిద్వరు, సీతిజ్ఞుని సత్కృపాంబు!నిధి సచ్చివ . 
వ్రాతుని వంకట రామసు,ధీతల్లజు చెశికులా మీదికా థ్యానింతున్. 14 

. ముకుళతహ స్తుడనై వ్యాలీకి వ్యాసుని గాళిడాను 1 మృదు వాక్యఖ్యా 

తికలితుదండిని ఛవభూ,తికవింద్రాదులను సంస్తుతింతు౯ా భ_క్టిన్, 15 

._ తెలుళసవినషయమునను దీమా రలు నాందగి సకలసుగుణోతోయనిధు లన౯ొ 

వెలనెడు భారతకవివ,ర్వుల నన్న యముఖులం గొల్తు + నురుతరభ క్లిన్. 16 

. భూతలమందు నీతనికిం + బోల్చ్బంగ నీతా సాటి భ కి నం 

చేతటీనేని చెప్పుందగ + కెల్లవిధంబులం డా నతుల్యుందై 

చేత మదీళశ్వ రాం ఘీ సరోసీరుహాయుగ మునందు నొప్పంగాం 
బ్రీతి నెసంగు పోతనకోవి పృవరు౯ భజియింతు నెమ్తదిన్. 17 

. శేనాథ సుఖవిశేఖరు, మానితయశు సోమనాథభుమంజులకవితాొ 
ర ఇం క్క రా షే లా ఖో శ్రైనిలయు నంది తిమ్మన, థ్యానింతుం 'బెడ్దనార్యుం $ దద్దయు భ_క్తిన్, 19 
రె 
గ . శృరామరాజభూషణు, గోరికం దలపోసీ మజీయుం 4 గుంభిని సుయళ 

శ్ రము లై నసత్క_వి,ధీరులం బ్రాచినులను నుతింతుం బ్రితిన్ 19 

. తెనుయగుబాస రవంతోయును గొజంతను గాంచకుండంగ భారతోమురువరిశ్ర 

మములకు లొంగి పోరము గాంచి మజీయు శతాధిక గ ంథముల్ 1 వోరిశై ల 

నిర్మించి యామ్నాయశనికరము నేరిచి కవిసార్వభె మవిీఖ్యాతిం గాంచి 

గండ వెంజేరంబు 4 కాలికి సత్క_వ్రుల్ తగు దీవి యని తొడూగయం జెలంగి 

. నిత్యసంతుష్టిందగి మహానృపసభాంత,రాళముల నెన్ని యేని మీర్యాద లొంది 
పాలును (శ్రీపాద వంశసంీభూతుధీర, ముఖ్యుం ద లంతును శ్రకృష్ణుమూ ప్రికా స్త్రి, 

బమైర పోతనార్యుం డోగి + భాగవతంబును చెన్షానర్చై మో 

దమలరార దాని గపోతల్ల జు లెల్లరు సంతతంబు శీ 

ర ములం దాల్లు రట్టికృతోస_త్రమమనముక౯ జనిణగించు కుల గ 

ర్వమునంగాక యంచుం 'దెగివల్మ_కండి బుధులార మై, క్కె_దన్. 91 

| se) 
థాము(డు ము_క్రినాథుండు మోథాతృముఖామర వూజితుండు నా 

తామరసాముదివ్యచఠీతంబును వ్రాసీతి వాంఛితం బిడి 

నామది గల్ల నంచు గమినాయకు లెల్లరు నమృంగాందగున్ |. లం 

చ. హరిచరితంబుం దెల్పుటకు + నందటు నర్దు లె సాంద్రభక్రి సం 

wr 
Cy భరితులు తెల్బ నయ్యది వ్రీభావవిశిష్టముగా6 జెలంగి యు 



4 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగనతము 

ర్వర( బరంగుకొ మహోత్తులును ఫీ వాచెకె ముత్తురు నెసుదప్ప నిం 

కొరుండు వచింవలేం డనున స్థ నొప్పున "మత్తు అ పండిత" "_ త్రములీ . 5 ళు 

ఉ. కావునం గృప్పమూ_ర్రిదగు $ కై క మ్రచరిత్ర, ము వి స్ఫృతఎటుగాం 

బావనపద్దతం దెలుపు *+ భాగనతెంబును దెన్లొనల్బ నా 

భావముసుం బవి తే త్రమగుూభే ౦గి నొనర్చంగ6 బూనినాండి నొ 

కోవిదులార! దీనిలో? గొని? కూరి ని వృద్ది నొనర్చంబూనుండ. | 

చ. పలువురు వండితొ' _త్రములు ॥ భాగ; ఎతొర్భము అట్టి మంచు ని 

స్థులమగుపాండితీమహ్మ శ తోయం వ్యాఖ్య ల్ "సర్పి వటి 'వోగిం 

ెలివినయర్థ" భదములు 5 తెన్లునం చిటపడంగం గీరార్చంగ "6 

దలంచితి నిందు గన జఇడంతప్పుల దిద్ది ర... 'పయుంప్. 

f 
ణ్ 

సా bi 

చ, నెమకిన నన్న యాదికి విీనీరజగయ్భుల సత్క్బృతింద్ర సెం 

ఘమునను దోవలేశములు 4 కస్సు నికృతం దోయట బ్ర్రమే 
యమలమనీషులార! యి + నాదృతీ నీపై ్ రతయింది... గలదో 

షములం దోొలంచి "కావు6 డిది ? సజ్జన నై జము గాది సన్న లస. 6 

క. ఈసత్కృతి భ_క్రిమెయికా వాసవముఖపూజితాంఘ్టు, $ సనజుసవతు6 

శ్రినదనునకుక౯ా గున, కసమ్లతం గొంటం బద్ద 4 అది తగుననుటనీ. ట్ర 

మ. కలలోం దోంచి తెలుంగు'బాన నివు డీ గ గ్కంథంబు నాపీర సీ 

యిలవిఖ్యాతీ చెలంగం గూర్చుమని న? న్నది సమే గోరా లే 

దలఘుస్వాంతుల' పెండ వారలిడు సోరహ్యాజ్ఞం దిలండాప్చ్ శ 

జలజాతుం గృతినాథుం? జేనీతి నిజ $ సత్యంబు ముమ్తాటికన్ ఏ 

వ. హాదుండన విష్ట్ణపాదయుగ) ₹ర్చకుం తెననుదాసులందు గ్ర 

హారి యన శోంభుపాదముల / నన్వవహాముం దలందొాల్పుదొాసుండం 

చరయక వల్కుుచుం డెడు మహాత్తులవం క్ి జేరంజాల ని 

యిరున్రరు నన్వతంత్రు, లె వరళ సుం డక్కడ కాళ సతుం డగున్. 2) 

. ఉ. ఆపరమాత్తు నిచ్భయ యకహార్యతమాద్భతశి_క్టిమిజి నా 
శావతులం ద్ర మనూ రులను $ సర్వజగంబుల సృష్టి చయం గా 

నోవికం గావ గాలమున 1 నొక్కటం ద్రుంపషంగం జాలి వెల్దుణగొ 
దే వరదేవి యన్నవ్రథ + నెత్తజిం దాల్చెడు నేస్పమిజంగ౯ా. .. ఏ0, 

క. పరమాత్తునకుం దడిచ్చకు, నరయంగ నఖేదమె యగు  నట్టగుటకా శ్రీ, 
'వరుండు౯ హరుండు౯ బరమశషరులని వాదింవ నేల 4 వా చ geo ల] 

a 

క. ఒకండె పరమాత్మ యనుచుం, బ్రకటింఛుంగ్లా దె ౩ పెదగవార మువని నే 

న్నికరము వానిం గారచియు, "సశనుకా వాదింపంభూన $ చమకం చ్చలా 82 



de: థు క. క్ర 

లై. అట్టి భదంబు. విడనాడి. యంద టెక్కు, త _త్త్వేముననుండి వెడలినుసత్వములని 

యెంచి సమబుద్ధి వానించాోటించి యెల్ల, జీవులకునిళ్వరుం జ క్క? దై వమె యని. 

చ. మనమున నెంచి భ_క్రజనీమానసకల్పితనామరూవు డై. 

, తన రెడు-నాపరాత్సేరునిం + ద _త్త్వవిదుల్ కొనియాడు వాని గ్భ 

సనిహితనాము నకృతికి * నాథునిగా నొనరించినాండ స, 

: జను లనువోదముం దెలువ + కాళ్య్ళతతత్కృవం గోరి భ_క్తి క్తిమై. 84 

క, శ్రీరా చేశా! యీకృతి, సారసదళ నే y నీదూసత్సద ము లకుం 

గోరికమై నర్చించితి, నేరీతిం బ్రోతు వే వాక్కొ_. యీదీను నిశ౯,. తెల 

క. అనుచుకా బారి ంచి సరం,జనుస౯ దీనావనుని విశాలయశుని శ్రీ 

నుని లలితాళ్ళతీ థ్యానించి నియతి నంకిత మొన రు. 4 జిత్తం బలరక౯. ౩6 

క. అవులాంగిని నిర లచ్చి, త్రమునందగి నీదునేవ 4 ధర రిం బని చే 
- లాం "రీ 

య మయికొనుబాలీకార,త్న ము దీనిం గ్నుము సరథీనాథా దేవా. ర? 

వ. అని ప్రార్థి ంచి మద్వంళ చరితంబు వినివీం చెద. 39 

ర కృతిక _ర్హృ్భృవంశచరి తృము. రుయా 

సీ. ఆంధ్ర దేశమునకు స యామ్యభాగంబున (శ్ర స్ట్ నృవైల ము _తృరోసిమగాలోం 

గారవీపవి త్రేనోగరము దమీణభాగనున పండగా 'జెలుం + గనెడువేరం + 

బరలసచేశ్ బొండు ? భాసిల్లు నిదియె తె ్రైలింగాఖ్యదెశం బీనంగ వెలయు ' 

నందు బినాకిని $ యనుమహానడి యొవ్వు చానికిం జెంతనె స దతీణమునం 

తే. దనరుం గలువాయ యనుపురోతల్ల జంబు 

నాదు జన్మస్థలంబయి $ నలువుమోయలు ' 

దానికిం బశన్చిమాళను 4 దగును గడప 

యనెడునగరంబు పంచయో?ీజనము లందు. 89 

క. ఆమండలమున వెంకట, రామప్రరం బనెడు నొక్కే గ్రామము తగు సు 

తా మో_త్తరదిక్సంధిని ధీమన్ని వవాఢ్య మగుచు $ దివిజవురము నాక్. 40 

స్రీ కలువాయం చాసీ యేకారణంబుననొ నా వూరు లా గ్రా మంబుగపొందుంగోరి 

వచ్చి వనీంచిరి + వాసార్హ్యమై యది యగ్రవోరం బొట 4 నవని దివిజ 

వఠిళ వూర్ల ంబయి $ భాసిల్లు జనమంచివారన మాయింటో పెరువారు '' 

తనరుచుందురు, 'పెధోత_త్త్వ మెటింగిన సూర్యనారాయణ + బోనుయాజి 

లే. యలరు నాప్రపీితామహా. 4 డతనిపత్ని 
యచ్చమాంబిక వారికి 1 నిచ్చమిాఅ 

సంతతియె లేకయుండి యీశశ్వరకటాతు. . 

మున జనించెం గుమారుండు 4 వినయధనుండు. | ౨౧౨) 41 
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క్ర కృష్ణ్టయజు ర్యెదంబున, నిస్టాతుం డగుచు థర గనియతని స్వాంతం 

ళు 

ei 

. వివిభనియమములను } విలనిల్లి వంక శు, శావ థాని యనంగ 4 నాతేం డా 

బుష్టకీరణపాదార్చన, విష్ణుభ్యానాభర క్థ + వలయం నలరికా, 42 

SANS 

దత్కళ త్ర మవని $ ధర్మ మలి౯ సాధి, యగుచు నెసరగెం బేరమూంబయసలో. 

ఆయిర్యురకుక థిషణ్యా వ్రాయులు పు త్ర కులు మువురూ ప్రభ విఖ్లీ రొొగికా 

న్యాయవిదు తములి హీత్కధీయుతులె సాధుజననుశతి౯ా మించి రిలకా. dd 
అకాల వా (“ann 

. అం దృగ జుండు శంకర, సుందరపాదారవింద + శుంభచ్చి త్తేం 
ఏందిరుండు 'వెదవఠనా,నందుయయడు శాం తాదిసద్ద్రుణగణధనుందుక . షఫీ 

ని, కాశ్యాదిసతై త్రాగ ణదర్శనాదరుం 

డగుచు సుబ పూణ్యుం $ డనెచుపేవం 
లాటి 

బలువంగం౭ంబడును దీ త్రఫియసోదరుయి "సేవ 

/ శ వ్ ' Ym యాఖ్యుడు ధర్మ ₹౫స్ట్రాల నెఆంగీ. | 

యామ్నాయము( బఠించి + యలరుం దతొదరుం 

డగుసుబ్బయాహ్వయుం ' డాత్రయంబు 

నందు దై ్టతీయీకుః $ డగుశేషయార్యుండు 
సంతానహీనుండెౌ 1 జ్ఞాలికీయ( 

. బడయగం గలువాయ యండె సోవాస ముండ 

నతని కొక్క_తనూభ వుం డార్యభ క్షు 

డుదయమంచె; "సేపాఖ్యుసుహోద రుండు 

సుబ్బయార్వ్యుండు వటువయి + చొప్ప దివిని. 40) 

. నాతండ్రి సాధునియతికా ఖ్యాతింగని భర్త ్ రపొదశ+కమలయుగళ సే 
వాతతళ క్రిం గని తగు నాతిం గామాతు యనెడు 5 నయగుణనిలయకొ, 47 

, వెండ్రయాడె నాదంవతుల్ 1 వ్రీయముమిోణం 

బుత్తికల నిర్వురను మజీశవు త్రులను ము, 

వురను గాంచిరి తొ "లిపుత్తి $ నిరువమసుగు 

ణాభిమండితయయి శీల + మమర వెలసీ. 43 

. సుబ్బమాంబిక యనుశుభనామమును గాంచె నన్న వూర్షమ్థనా $ నామె యనుజ 

యల రె నవ్వలీవార 4 లగుసుతు లిద్దటు నవపడబ్బనయస్సు 1 నవ్యాభన్యో 

సుందరరూవముల్ 4 శోభిల్ల నుండంగ నమ్మవా రనువేర 4 నవనిం బరంగు 
వ్యాధి యొక్క_(డు నోంకి $ వారలనిడ్దజు రేషట మావట + రూ వడంగం 

. జేసె నవ్పటికే నవమాసపరిమి 
త మగుబాల్యంబు గలవాండం 1 దల్లి సుంత 
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యరాటిటంబొంద నావ్యాధి +) నొందియును బ 
లీ 

దికితి నూతులగృహమున 1 దెవ్చనిదయ, త్తం 

చ, తనయల నన్ను నీముగుర 4 దాం గని నాజనయి త్రి, (పాణముల్ 

తనువున నిల్చ్బంజూలెనంట 4 తప్పవుగా విధి చెక్ట లంచు నె 

మృనమునం దోయ మే మచట 1 మూతులోహామునంచె యుంతయుక౯కొ 

వనటం గృశించుమాతయును $ వాసము చేసితి మంట యెట్టులో. , 50 

చ, జనకుడు జ్ఞానియాట విధీసమత కార్యము తప్ప దింతేయుకా 

దనయులు 'నిర్య రీసుతుండుం 1 దక్కి.రి చాలు నటన్న యూలజటక్ 

గని యల య గృహారమునం $ గాయరముంటజెను గొన్నివర్ష ముల్ 

జనకునియింటనుండి నిజీసద న ముచేరెను దల్లి యంతటక౯. | ర్] 

చ. కొలందిదినంబు లేగ నను * గూరిమిం బెంచెడు తల్లి నెవ్షుదిం 

గలిగెం దలంపు నకా వటునేగా నొనరింవలణగం దండ యివ్వు డీ 

తలంవుం గొనంగ నెల? యని 4 దానికి సమ్మతిం జూవండయ్యెనం 

దుల కిసుమంత చింత మదిం + దోంచెను దన్ని కబెట్లా దుర్విధి౯. ర్ 

చ. బ్రదుకుట దుర్గభంబగుట 4 బాలుని వేతొకమాట పల్క శీ; 

. యదనున విప్రత౯ వెలయూోన ట్లొనరింవుడు నాంగం దండ్రి యుక౯ 

బదియు6 బదాటునాళ్ల కె యీభంగగతి౯ా జతనంబుచేసి మా 

తదయినకోర్కి దీర్చె మదిం*+ దల్లడపాటొదవంగ నెట్టులో. ర్ి 

ఉ. ఆఅవియేండు నాజననీమాదిగ నప్పు డెసంగా నంట యే 
యూజట'లేక నాజనకుం *+ డుండంగం గా_ర్రికికాఖ్యమాస మే 
కాతీయం బెట్టంబూని యొడోకంబునవచ్చెను; నన్ను6 బెంవ నే 
మాజనితల్లీ జ్యెష్టసుతోమూటను దాంటక పంవె నానెల౯, రక్త 

శా_రికికంబు శోకం బనువశుంబు నందును బదియన $ దగుదినంబు 

రానున్న తతి జ్యరాశ_ర్తయె యగు నామాత పిలువనంపంగ నేను $ బితనుగూడి 

యింటికి బోవల 4 నించుకయేంబల్క_ం జాలనిస్థితి నుండె + జనని నాంజె 

మత్క_రతలమునీమ స్హకం బిడి నాదు మోము. దాచుచుం ట్రాణీములను వదలి 

తే. నంత నాతండ్రి, తదిరీవో రుం డగుచు, గాశికించోయె నన్న పు ష్ణ శ కనికరమునం 

ఉన్ని తోయిట్టు నయియున్న యన్న పూర్ణ, చేరందీసి యాదృతిని బోషించె మిగుల. 

క. నను సోదరికం'టను వ్రీ తిని బ్రోవెను చావ యగుచు 1 దీర్ష గ ఖ్య్యాతిం 

గ నిమించెడుశామార్యోం, డనకంపాయిధి యనంగ $ నరం ౦ డతండెాా. 56 

క, చిరకాలము శ్రీ కాళీ, పురమున నివసీంచి యందుం + బొదలు బుధులయా 

దరమునకుం బాతు తు,౦ండై, యరుడదెంచెను నాదుజనకుం 4 డాత్స జులం- గన౯ా, ర/ 

er 
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చ. కొలంది దినంబులుండి నను $ గోమునం 'బెంచెడుతం డ్రి, యెన్నొని 
దల జదివించువాంఛంగొని $ య యప్పుడ తోడొ గాని వ సాధుప ండ తా 

వళుల నెసంగు నీకడవ 1 వైళమ చేరిచి తీర్ణయాత్రవై 

జెలగౌశు వేడ్క_బోయెం బురిం4 జేరిననేం జదువనంగం బూనితికా, 59 

gir పదునొకండ నయే(ంటం 4 బరదేశవాసంబు గలిగిన నాటలం గాల మేగ 

కుండ బఠించుచూనుండం గాశకంపోవు వా ంఛగశ్రిను చానం+ బయన మైతీ 

చైరాగులే తోడూపాటు చూపం గాలి నడకే సర ముల్ $నాల్లు త్ర న 

యందె చెల్లెను గాశీీయందోను గొన్ని నత్సరములు చవి వి సోజయనగరము 

ఆ. నందం గనీమికోటీయందును శ్ తనేత త్రమును బరఠి౨చి సాధుశజనులకృపకుం 

బాత్రు, (డడ నయి దై నభ _క్టగబైముమార్హోములను దెలనసి ఈూగీముల గ్రహించి. 

క్ర, జనులు యాచించి ధన్యార్ణన 'మొనరువంజూల శెట్టా 1 సంసృతి సాగిం 

వను నాంగ్ధపాళనొలను, చెనుంగుం బండతుండనై పోధ్ధిం జప్కంగకా. 60 

శత . ఒనరించుచు వోలాస్యం, బసునామమునం జెలంగునట్టి మధుర జౌ 

ఫఘనమహావమము. దెల్చుక్ళతిం, బొనరించితి స్కాందమునను 1 బొ ల్చేసునదియుకా. 

క్ర, లలితోపాఖ్యానంబును, లదితాంబా ది; వ్యక ఎన జలంగున నెడికో 

ర్కు_లం 'దెస్టు చేసినాండను, బలుకుల నచె యొనర౯జేయు + వావనములుగన్. 

2 . బ్రవ్శాండ మనెడుష్రశాణంబుం బెనిలించి వేంకటాచలపతి 4 విభునింజేనీ 
ఈొమాయణంబు సోర్వంబు వ్యాఖ్యానార్థములతోడ వవనంబు + క యురుడం 
దెనింగించి రామచంో దు, నిం గృతీశునిం చేని నివిధపురాణముల్ + జొదకీ పెదక్రి 
శ్రీ శకృస్లు నవతారనిద్దతో క్త (ంచెల్ల వాదన రూాపంబున 1 వ్రాన్ కృష్ణు 

తే. నధిపతిగం జేనీనాండ 'ోయ్యదియాం "బేరం దనరుం సృష్ట వతారత _త్త(ం బనంగ 
నపుడె తెనిగింహబూనితి +? నమలకథల, నలరు బ బ్రహ్వవురాణమ్లు  నాదిమ మని. 

. ఈనడుము నే నొనర్సిన, నానావిధకృతులం చేరా, ఏననేల మరు 
త్వూనువిజయాదికము లన్ని వానిం దలపహోయందగును 3 ( భవ్యమనీషూల్. Gd 

బ బ్రహ్మవురాణవోర్యము ఫపూ_ర్షినొందించి దళ రథ రాజనందనువవి త్ర త 
చరిత మే మూనవోసంఘ వ వ్రువృత్తికిం 6 దార్కాణమని యొంచి 1 చాన్సార 
మెయ్యెయి నీతుల 5 చెతిలో, చునో యవ్విధము తేటపడెడుచంరోదమునంజి త్ర 
రామాయణ మను పేరం గ్రాలునట్టుగా వ్రాసి యస సృద్దురునరులయాజ్ఞ 

తే. మాళి ధరియించి శ్రీ (శ్రనర్వోమంగళావ ప్కరిణాయ మునుసర్సే )బంధమ్ముం! బ్ర, బ ణుతభ్ క్ల 
'భరరసె సై క పూర్షంబుగ.* వ్రా వాని పిదప, భాగవత దశవస్క_ంధోభాగ స మిట్లు. 65 

క. అెనింగంచినాండ శిరా .మసచరితమునందు దోయ 1 ఘనత _క్తే (ము నొ 
. ' మనమునం. దో(చపదాని వ్యచనరూపమున౯ మనీషిగసంతతి యలరకా, . 66 
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తే. వ్రాయుచున్నాండ నందేడగభాగములొగిం బ్రకరణములను వేర వోలడియె నవలి 
దై నధాగముసాగు; రామావతార, తత్త్వ మను పేర గ్రంథ మలతయుం జెలంగు. 

తే. ఢిల్లికిని ఢిల్లియే సాటి  వల్గికల్ల, వళ్లెయే సాటి యనునుడి 4 పరంగియుండు 
సత్క_వ్రులగృంథముల కివి( $ సాటి యగునె శ_క్తికొలందిని వ్రానితి + సాధులార! 

క. ననుం దాండవకృష్ణుం డన్కియును మతి శేషోద్రి యనియు 1 నొగిం బిల్చిరి ప్రీ 
తిని జనకాదులు తొలి దా,నిని గ్రంథ మె తెలుప్పుచుండూనియతి మెజయంగకా, 

క. రెండవడా నామము భూ, మండలమున నెగడు నిట్లు 5 మామకచరితం 

బుండును; దెల్పితిని గృత్కిశుం డగు శ్రీ వాసుడేన్ర $ శుభసన్ని ధిని౯. 70 

వ. ఇట్టి నేను సమాహితాంతఃకరణుండ నై. 71 

క, యోగి ధ్యేయునకు మహో, యూ వేళునకుం బ్రవిమలోజ్ఞ జ్ఞ (లతేజో 
భాగగతలోకజాలున, కాగమవే వెద్యునకు నవిరగతానందునకు. 72 

క, మునిచి_త్తపద వసతికి, మునికల్చితదివినామ$మూాం_ర్తికిం ద్రిదో లేం 

ద, నిచయముకుటోజ లర,త్ననికరసంవ్యా వపాదళతావమురసునకు౯. 78 
(UU ఢా ది 

క. ఉపనిషడోసు పృతిపాద్యవరమభాగ్యునకు భ _క్షతల్లజవరచి 9 

_త్తవదస్థిరవాసునకు౯ ; వ్యపగత ఖేదునకు సత్క్బృ$పాంభో నిధికి . 4 

క. భ_కృకృతభథ్యానై కా, సకునకు౯ వెదరాశి $ సమధిగత ప్ర 

త్య _కృనునకు నిత్యునకు౯ శ _శ్రీశున క ప్ర మేయ$శాంతాంబుధికి౯, ర్ 

క. వనజాతువనజభవభవ, జనకునకు౯ సత్కవికృతోనాధు గ్రంథా 

భినిహితసమదునకు లో,కనికరనాథునకు రాధి కానాధునకు౯, 6 

క. ఓంకారరూపునకు నిర, హం కాఠ జనాంతికస్థ తాత్తునకుం గృ 

స్తాంకితవరనామునకుక, సంకటహరునకును స సుప ప్రశసన్నా స్యునకు౯ా. 77 

తే. అంకితముగం జెనిగింప $ నమలభ క్ల నిపుడు 'పూనినకాండవోకృస్ణభాగ 
వతఫ పురాణరత్న మునను $ బదియవదగు, స్క._ంధమున కాదిభాగమే $ చక్కిననిన. 

అయ వుమ్త సిటు. 

తాం-ఫెగ జాలి 



శ్రీరస్తు. 

ఎ, తాండవకృష్ణ భాగవతము 

దశమస్క్య౦ధథ ము 

మొవటియ ధ్యాయము. 

అజాడ్
యం? నా ag 

కశారంభ ము. 

మద an లజలనిధి 

జామోదని వేళ రాధి నా 1 

క. మునివతి యగుశుకయోాగిని గని "రాజు వదించెం జం చ కకములావ్రు ఓ సూ 

వనవంళ వి స్పృతిని దుజ్ఞనితక్ష్యా నాథ చిత్ర శచరితం వెలకం 

క. వినిపించితి వో యోగీంద్ర నికరనన! భర్ష సీలకశం దగుయనుభూ 
వుని యన్గవాయచరితంసును జక్కుల 'చెబ్పినాండళవు కది? మాకుకొ, ౧౪ సె 

ఆ. ఆయదువంళముందు జగశమంతయు నిండియుం ్రాకృతంబుగా 

కాయతలేజ మొ వ్పెడుమ$హాశుభ వి గ, హభాగ మూానియే 
యీయవనికా జనించిన వ ేళ్వోరువీరస్థచరి శ్ర ముల్ ముదం 
బేయెడం గల్లం జేయందగి 5 యొంతయుం బొచ్చెడు వానిం చెల్బుమా,. ౨ 4 

మ. యదువంళంబున భూతభావనుండు సమ్యగ్ధర్మరయ. రయాిగ్థమై 

యుదయంబుం గని విళ(మూా_ి రియయి ఇ $ నొహ్వారియుం 7ోశ్లన్రం 

డదనుం దప్పక యెట్టి కారము ల నోగ్యరీతులం చేని చా 

ని దయం జెప్పుము విస్తరించి వినగా $ నే నెంతు యోగీశ్ళరా. 3 గ్ర 
*న్స్ భహాతలంబున జనుల్శము కులును, ముముకువులు, విషయాభిలాశషులు ననంగ 

మూండు తెుంగులం $ బొల్వురు గతతృస్తులందుం గీ _ర్రిందంగ 4 నలరి భూరి 
భవసాగకొవధగ ప్రాయమై శ్ర శ వణాభిరామమై యామోదోధాను మగుచు 
శోభిల్లు ను_త్తమోశ్లోకు గుణానువాదము దాని మనుజగశణమున యంతు 

Ly 

స్త “నివృ క్త క్తకై!. ” అనుచోటంగల వ్యాఖ్యానార్థ 'మేయిట గ్ర హింపయబడినదని యొభుంగవలయంం, 

గప తెలుంంెలు ఖ్లోశనంఖ్యను జెలుప్పును, 



౧.] దశమనసన్క 0ధ ము. “rll 
VA 

ల్ న్ లం న తం జో న్ని 1 త్తే, నాతేత_త్త fo బెయుంగనిశయట్రియలై న, యావశుఘ్ను (డు తక గాంగశీనన్యుం చెవు. 

బాలు వింటిని దమవాసోనేలయింక, ననెడువాయడు గలండె యోూగమునివరేణ్య, 

చ. అతిరథులై యమ _ర్హ విజ యంబున ఖ్యాతిగడించు భీప్పము 
ఖస్టి తమిసనరాహయు _క్రిని దుగరత్సయ మా కురునై నవ్యా న 

ప,తిమజనార్షనొడుపవి రాజితు లై తగుముత్చతామవాుల్ 
వితతిసమోకమందుం గడు వేడుక మోణుఃగ గోమ్పదాకృ్ళత౯. > 7 

౮ . తరియించి రట్టి శ్రీవారి పఠమాద్భూతేచరిత మెల్ల భ ం౦గుల వినంగా 

నరుడా మత్పూరుల న్యాహారి రఠశుంచుటయ కాక $ యాద్భుత నన్ను. ౫ 8 

మ. పరిరతం చెను ద్రౌణ్ "నై వంగర బర ప్రృధ్యంసనాస క్రఖి 

పరదుర్యార “పితామహాస్త్రపరిదస్యేం టై న నాయంగముం 

గుకుపాండ్వన్నయబీజము౯ జననిదౌ $ కుషీం దవింవంగ నా 
అల్ల వ మో Nee ల లమ ఉం ల్ 

హారి6 _్రర్ధింప సుదర్శనోజ్ఞ (లకరుం (| డై కాచ గాదె ముని. ౬ 9 

౭ త_త్త (విద్యరుండవు 4 తగుదువు వలుకంగం బ్రాణిసంతతుల లోకవలను వెలిని 
బురుషరూాపంబున 4 చొల్పియుం గాలరూవంబుల నొప్పియు $ బవుఖి కర్మ 

ములకు న ర్హంబుగ ము కీని భ వరూవమృత్యును నొసంగుచు $ నిచ్చ తనరం 

గా విలాసార్థము$గను నరరూపంబు ధరియించినట్టి ఈహరిపరా క్ర 

లే. మముల నెజీగింపు వువ్వాని $ విములమైన, యట్రోయాంతరదృష్టిని $ నాద రమున 

వినం దగియుండువిషయద్భప్టిని వినంగ, నల్ప్బఫలమె లభిం చెడు $ నం డ్రుగాదె. 

ర . మాని! సంకర్ష ణుండనం గా నొ ప్పడురాముని మును 1? కాంతారత్నం 

చై నెగజెడురోహీణికికా సూనుం డని వల్కతీవు $ శుంభ దృణితకా, ey 11 

తె. అతంయు దేవకగర్భంబం4నందు నెట్టు లుండె చదవహోంతరము లెక $ యొప్పూ నెట్లు 

sya. తీవా? 5 DA మానం cE ఉఎఎనరుంబో దా బుకవయం లబ్ది; (కృవారి యుల వీతృసదనంబు, వదల వృజమునకుంబ రెం? బలుకవయ్య. 

క. భగవంతుం డగు శ్రీహరికి గలదె సాధ్య్వస మదేటి$కిం బోయెనొ యం 
దుం గలిసి నందు సజాత్కీయగణము నెట్లుండె నెగ్మ్రహంబున మౌనీ. ౮4 13 

65 సి. సర్వమాచనక_ర్త + సర్వజ్ఞుయ నగ్నుశ్రహరి సాత్వతులకెల్ల $ నధిపుం డగుచు 
వృజమున నివసించి 4 న_ర్జించే నివ్విధిం దప్లియన్నను గంసుం $ దగదు చంప 

నట్టులయ్యు నదెల 4 హతమునరించను? మధురాఫురంబున 4 మజీయు దార 

కావురంబున జగ త్కారణుండౌ దేవు డెమేమికార్యము $ లెట్లు చేసె, 

1 ఉడువము = నావ. 2 సమికము = యుద్దము. ర “దౌణ్య స్త నిప్పప్లమ్” అని మూలము, 
శ యు VV యి యణ 

on బ్ 9 గా శ ఈ 9 ద్రాణేరశ్వత్ఞామ్న ః బ్రహ్మో స్ర్రేణ దగ్గమ్ అని వ్యాఖ్య. 4 “విషయదృషప్రీం వివీయాంతర్హ్భృష్ట్యూ తద్వీ 
39 66 LP) 

ర్యాణి ళో తవ్యాని అని వ్యాఖ్య. 5 ''ముకుందః సర్వ మోచనక ర్తా అని భావార్థ దీపిక, 



12 

తే. 

రీ 

లా 

. మునివర! కృప్తవెష్టితము $ భూరితరంబుగ నింక 

న్నను వచియింవంగా6 దగుదు $ నామె సమస్త మెజుంగు పోవ పై 

శ తాండపకృష్ణభా గవతము [అ 

మనుజతనువా శ్రయించి సృష్టి నికర ంబంం 

గలిసీ యెన్నివత్సేరములు $ గడ వ్య మథుం 
యందు నెన్నిపర్ష ము లుండె + నామాహాశి( 
రునకు నెందు వత్ను లుూగను జెలగిరి. ౧౧ 14 

uy 2]! ర్ న గ్ర 

WY de 
తన రెడునివు శ్ ద్ద మదిం 4 ఉఊెల్బనవాంత నటంచుం చి తిన 

న్తని యజవి స్త్రతేరబుగ నిలవక వచియింవుము జాం పక , ౧౨ 15 

. *ఆంకలి డప్పియుకా మిగుల 9 నాతుర'వెట్రంగ సుండజునివ డి 
. ల న్న ఎ అ hy అ ట్లో కమలాషుగాథ విననోపవుదు వందుప య టుిు యవారల్వు6ం A: 

"రాక చెలంగునాశలీ విరామము లెక "యంచు డ బ్పయుకా 

బాయెన్ర సుంత సరమును + ద్రావంగ మాసిస సన్ను నోముసి, ౧౨౮ 10 
ఖో 

. కారణ మేమియం చడుగథగాం దలపెాయుదు పము సీముఖాం 

భా రువావిచ్చుతం బగుచుం $ బొల్చుముకుందునిసత్కాిఖామయు 

స్ఫారతే రామృతంబుం దబు $ పర్వం 6 ద్రావుచు నుంటనంచు నే 

నారనీ తెల్ప్చువాండ నిత $ నాహంచి తే త్రచలత్రే మేర్చ్పడకా. (వ lz 

. వినివింపు మనుచు బ బ్రన్నైం చను మొనివ' రణ్య! యంత $ తతిషత్ యని యి 

ట్రనియెను సూతుం చవ్వల, న మునివల్కు_విధంబు వినుము 4 మోదం బలరకొె4ర 

అని చప్పంబూనె నిట్లవసిశ్వాదయి. పరితీత్తు ప్రశ్నించిన $ శ్రహారివిష 
య మగుసద్వాదంబు 9 నాలకంచి మప తుం జొశుక రాగి wre సృదరమున 

బ్రైశ్నము న ఇశాఘుంచి $ పరమాత్త చంతంబుం గలకాలకల ,మోఘ్నంబుం బలుక( 

గను బూనె *బ్ధ'* గవోతనికరముస "మేట్ యగుట ంజర్టుం యందు మేటి 

న భక్తవ ఆణ్య! నీయంతరంగ, మమలమగుం గృృతనిశ్చాయం $ బగును వాసు 

రాల వినగ నీతిస్టిరమగు, నిష్టయును చి తీయును గల్లీ 4 నెగడెనార.౧౫ 

వినవయ్యా! యిక వాసుదివునిక కథాృత్రాంతసం వ్ర శ్నృముల్ 

వినువానికా వినిపించువాని మటణి యిీవృత్తాంత 'మేమంచు న్" 

య్యానం బ్రశ్నంచెడువాని నీముగుర నీత్యంతంబు ఫూతాత్తులె 
తనరం జేయును "జశ్చదోదకముచంశదంబు౯ విడంబించుచుడ. ౧౬ 20 

. థరణియు దృ_ప్పభూమిపతి $ దంభ మహాసురవీరు లించణుం 
చరయంగరానిచందమున 4 నంతట. బర్వుచు భూరిభారము౯ా 

1 “నను శక్త క్షృజ్భా్యాం పీడితస్య తవ కుకేశ్ళ )వణావకాళః” ఆనుదాని కిది తెలుగు. 
ల భాగవత్మవ, ధాన” అని మూలము. లీ “తత్చాదసలిలం యథా” అని మూలము. 



(1. 

క్ల, 

వా 

క. పరమవు 
క్కు లె య 

4 

దశ మస్క_౦థ ము, 13 

బరంగంగంజేయ నొ్చ్చకొను$పాటి ధృతిం గనలేక బ్రహనే 
శరణము పండంబోయెం దన$చందము చప్పెడునూహ యుబ్బంగ౯,. ౧౭ 2] 

. గోవ్రురూపంబు దాల్చి మికక్కు_టపువ్యసన 
మునను గన్నీరు గాజు నాతనియెదుటను 

గరుణముగ నెడ్చుచుకా ఖేద 4 మురుతరముగం 
గన్సడకా నిల్పి పల్కె_ స్వ్రకస్ట్రవిధము. ౧౮ 22 

సరసిజనూతి యెంతయును $ స్వాంతమునం దలపోనీ పాలనం 

బరయంగ విష్తుమూూ_ర్రిదగు $ నాపర మెళ్వరుం గానంబోయి వి 

_స్తరముగం దెల్పు టొవ్వు నని $ శంకరు పెండి ధరిత్రి దవత 

త్మ_ర మునుగూాడీ యాక లశ కంధిమనో హర తీరభూమికి౯. ౧౯ నేర 

. చని యట నిల్బ ్రువతిని $ సర్వజగత్పతి దెవతావతీ౯ 
వనటం గృశించువారి వగువాంఛల నిచ్చుచు దుఃఖసంతలిం 

గనకయె భఖ క్తు లుల్లనిలరగా నొనరించుచు నుండు కేశ వనుక 

మనమున నిల్చి యాపురుస$మండను బుణ్యమనొ నివాసుని౯. ౧౯౪ 24 

పురుషసూ క్షమునను + బూనిక వినుతంచ్చి, ఛ్యాననిష్టనుండ $ యబ్రనుండ 

వినంగంబడినవాక్కు._విబుధుల శెణీంగింప్క దలంచి యిట్టు లనియె $ ఛాతే యెలమి, 

. వినుం డో చేవతలార! శహారివచో4వృత్తాంత మేం 'జెన్చంగా 

విని శిఘ్రంబుగ నట్లచేయుండు మనోశవీధి౯ా రవంతేని యీ 

వని యేలంచు6 దలంవరాదు ధరణోఖారజ్వరం బింతకు౯ 

మును వే యప్పర మేళ్వరుం జటింగెం దా + *భూతాళిలో నుండుట౯. ౨౦426 

మీామోూయంశంబులచే, భూమిలా యదువంశ మందు + బుట్టుండు హారియుళా 

భూమిమహాఖారము స్వ్రయామలకాలై కళ_క్రీయడంగించుం దగకా.౨౧౮ 2/ 

ఎంతదనుక నాహాలేళ్వరుం డివ్పనిం జేయునంతేదనుక * తుతిని మార 

లుండి నేవ చేయు. ? డురుప్పుణ్యు! డౌవస్సు దేనునింట చేవోబెనుం డజుండు. 28 

రుషా డిప్రార్థి",త్కరదుండు జనియింపంగలంయడు + గావున సురసుం 

గా 
దలు లెల్ల దత్ప/యార్ధము, ధరం బుట్రి చరింత్రు గాక ॥ తద్దతవతులై. ౨౩ 29 

దెం 

పుర ర HERD ల లాల ళో YT అయం లో a రాను 

హారిక ఇ దవ్రుండై, స్వర ట్రువుగ నొప్పు లహసంజ్ఞుడా ధరపై. 

హారి కగ్ర జుండై పుళైడు, హారికం బ్రియ మువ్పంచెయు 4 నభిలాషమునక్, ౨ర 

] “తత్ర గత్వా జగన్నాథం చేవ దేవం నృషాకపిమ్ ” అని మూ. “వర్ష త్యఖీష్ట్రమితి వృష, 

అశాద్దుఃఖాత్నా తీలి అఆకపిఃగో అని భావార్థ దీపిక. దానియర్భమే యిటం చెలువంబడినది. 9 “ప్రకైవ 
0 

పుంసావధృతో ధరాజ్వరః.” అని మూ. “ఫుంసా అంత ర్యామిణా”” అని శీ థధరాచార్యులం.' 



14 శ్రీ తాండ వక్చస్త షభెగవతీము [అ 

v) 
సె, ఏజనయి త్రి చెం 9 నెల్ల ల లోక ం౦బులు సమ్రైోహతంబుల " $ పడ్డుణాఖ్య 

సంవ త్తి చెం దగి ౪ శి కనా నెగడు ౨ శ్రవిష్తుమాయ. యే 4 సలి సః గ్గ 

మున బుట్టగలదు శ్ర శశునియాజ్ఞం గైకొని దే కీగర్భంచుం 4 పగిచి మటోసి 
తావును జర్చంగం + బావనమతియగా నాయశోపను మోహాళాత్త (బయ 

లే. నింక నెన్నివిధంబుల 4 నెన్నాపనులు నొసమవముబూని యు నో నన సంద్ర, మ. 

ఆచి యనుచు పెవనగణంబులేవజుయి. తెలిపి పచల మగులంగుం నుంచు శతుటోన జూన. 

తో చ టా వ్ య. త ఇ లో క య. శ... ee, a నియ 

పి. కిరుణాళతిలజల౮ళ, తరముల (6 బంగ జయంశగివయలాావలుము. క 

బరితాప మాణుం బయ్యామం బరవుంటగిు స్వపవమునకుం + బు నుష్ట చనా. ౨౬ 

క. వినుము పరితుత్తూ [౪ శ» వనజాయుం డవతరంచు $ ఛి స్యస్థలమంలా 

నిపింతు కూరనాముకి, జనపత యసుసంళి విభుంయు $ స త్త వము మాంగ ౯.౨౪ 

పై. నివనీంచకా మధు రానగ్క,రవరంబున నతియి మాధు3ము సు నామం 

టు వజిలందగుదెింబుల్కు సవిధిగం బొలంచుముంచే ) జనంంజకుండై . ౨౭ లేశ 

తె. శూర సెన జెశొంబుల 4 నాబగుమోజు 

మున్ను పాలించుచుకా భూరికభో గముఒసు 
నా” ఇ జాజర లో a ( NY” స జు. 

గుదంచుచుండాను; వనజ నె? త్ర్రుండు వర “త్స 

రుంయును నగుచక్రి యవురం $ బొడమి వలసే. ౨౭౮ వి 

క. ఆమథు రానగర మె యిదు భూమండలపతుల కెల్లం 3 బూచ్యమహోశ్రు 

'థావమ మగురాజథానిగ, నై మహతయళంబు గాంచి 1 హలకృివచుతెకా. 50 90 

క. ఆనగరంబున శూరుని నూనుండు వసుదివుం డెకట 4 శుఖలన్నమునకొ 

మానిని చెవకం బండల మై నవనభు పలముంనాడి + సృందన మె క్కె_౯, Dd 

క. అరుగం బూనె౯ దనదగ్సు వుర్క కత్తట్ సగ, సెనవుత్రయి 3 కంసుం 

డురుముదమును దన ప్రియను న్యోదరికిం గల్తింపరూని శ జూ సథ. ౨౯౮౪౩ 

స. "పెండ్లి కాలంబునం 1 వ బ్రియబంధు వే రథరశ్ళుల బట్టనౌ” 4 రమ్యరితి 
ననెడువంశాజారమును సార్థకము చేయ సౌఐర్ల రళ్తుం $ సంగ్రహాంచి 

రథమును దోల నారంఫించ నాల్జువంద లయరదంబులు $ తన్న నొలువ 

2దెపకుం డ త్ర్తట్ 7 దేవకీదేవిక నరణంబుగా మృదు "సామమాల 

తే, కాంచితములుగం దగుమద4పహా_స్టినరము 

లను జతుశ్శెతసంఖ్యల $ సునతేరంగ 

మముల బదివెల మణి శతాం$గముల శేమూండు 

నాటుశేతముల సం ప్రీతి $ నవ్వు డొసంగి. 3౧ 39 
మాలా బాల ఆయనా ా జజుమటారలాలాల ల _ 

J “వివాహకాలే రథరళ్ళిగ హణ మత్యంతబంధునా శార్యమితి దర్శనార్థమ్” అని సంశీధరి 

వ్యాఖ్య. 2 చేవకుం డనునది యుగ చేనునినామాంతరము. 8 “రథానాం చ త్రిషట్భక తమ్” ఆని మూ, 



౧:] దళమస్క ౦ధ ము, 15 

1ఉ, అంటిన గందిపోవు నన 4 నంగము లొప్పంజెలంగనీ నట్టివా 

బ్రంటుల రత్న భూషణాని! కాయవిభూషిత గా త్ర ల౯ గన౯ 

మింటం జరించు నచ్చరల ఫ$ మించినవానవల రెండునూర్ల నా 

కంటకసూదనుం డొసనరగ 4 గాదిబికూయతును గొల్పువారలక, 3౧౮ 40 

క. తనయారత్నముపై నింతనరానితమిం జెలంగు $ ఛార్రీవతి భ 
_ర్సను గూడివోవు న_త్తణీం దనవిభవా ర్హృముగ నిచ్చె దృవ్భచయంబుకా. 3౨ 

క. నూతనతరదంవతులకు, నాతతమంగళము గల్లుూన భొక్క_ట నా 

భూత లవతియానతిం దరూ, ర్యాతతనిస్యాన మొచ్చె 4 వోరితరముగకా. ౩౨౪ 42 

న్స్ శంఖమృదంగని$స్యనములుదుందుఖినాదముల్ జనులెల్ల 4 మోద మంద 
నాప్త్రయాణంబున $ ననుదుగమిం చెను; గంసుం డంతటను బ్ర శ పహాములగుమి 

వదలి నేర్చున రథశవర మతివేగముగాం బోవ్రనట్లుగాం $ గడప్రమండ; 
గంసా! యనుచు. బిల్సి $ గగనంబునుండి వాక్కొ_క్కటి వీతెంచె ? నువిదమిన్న 

తే. మైన యీబేవశీదేవి 1 యష్టమమగు 
నర్శ మంతకమగు నీకు $ 'గడుజదుండ 

వై సహోదరి కూర్చున్న +స్యందనమును 

గడపుచున్నావు మిాందటిో క్రమ మెటుంగక. 3౪౮ 43 

చ. అనుటయు నాలకించి ఖలు: $ డై యసఘురూావు(డు భో జవంశపాం 

సనుండును నై నకంసుండు ని ళాతకృపాణము. 'చేతం బూని యి 

భ్రొనరుచు తెంతయెం బొసయన $4 నొక్కొ. యటంచు: దలంప కప మాం 

బున ద్వరంబాజి యాభగిని $ వూజ్యమనోహార శేళబంధము౯. 3% 44 

“చ. కరమునం బై నవ్విధముం 4 గాంచి స్వజన్నమునక్ వియచ్చరో 
త్క_రములు సాధువాద్యములః శ గమ మ్రవిభూతియుతుండుగా నగుకా 
ధరణ నటంచు6 డచెల్పుటను $ దామరనౌకు(డు పుట్టంజాలు భా 

గ్యరతిని గాంచుటకా శమము గల్టినయావసు బేవుం డల్లనకా. 3% వ్వర్ . 

తే. వవగల్లించు కార్యంబు $ నిట్లుచేయం దలంచియున్నట్టిక్రూరుని 4 దన్ను నింద 
చేయుదురు మానన్రులటన్న సిగ్గు లేని, యాతురుని సామమార్దవాశక్యములు పలికి. 

చ. మనమున బాధ చేనెడు కుకమార్లముం గ్యోథము మాప నెంచి మె 
త్తనివలుకుల్ చెలంగం దన తాలిమి యెంతయుం గార్య కారి 

కనబడం బల్క్వె; భోేజకులోకమ్ర మృయశోస్క_ర, శూరబారమా 

న్యనిఖిలసద్దుణాకర! వినందగు స నావలుకొక్క డి త్తజ౯. 3౬౪ 47 

1 “చాసీనాం సుకుమారీణాం” ఆని మూ. 2 “వనుదేవో మహాభాగ ఊపాచ పరిసాంత్వయక ” 
అని మూ. “స్వజన్ల ని వారైణ చైవతె ధానక దుందు భిధ్యనిక రణాద్భావిభగవదవ ఆ రేణ శక్యప్ర వ తిళారతా 

సంఛవతీతి. అని. వ్యాఖ్య, 
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క.నీవు కు కునీనుండను మజి, ' భూవిభుండన్సు శ్రీని జంపగణబోలునె? యందుకా 

దేవకీ నీత్రోయుట్టువు, పా పాననియు నవోశయు నగు 4 భావింపు మెదక్, 3౭ 49 

నే. ఆయనో యుట్టువ్రును జంహాన ర్ల మగున్కె యందు నిప్పుడె సెండ్లియుకయాసులత్ష 

ఇములతోలసాడియున్న దోవమతం జూవందగినచె కాని చంహ mS దుసుమ్లు. 

చ. మరణము బభీతిదంబగుట 1 మామకవి గ, హరశ క ణార్ధ ప్ 

తరుణిని జంపకుండ నిట $ ధర ము నుచుట యెట్లు లండు ఏ" 

నరవరపు త్తే తృ ళా! వినుము 1 నాపలు కొక్క...టి చేహఛారులై 

పరంగిడుపారి ెల్ళరకవర్ష ముతోడనేె మృత్యు వొప్పుం జూ. ౩౭౪ 50 
బె 

ఉ. ఇప్పుడొ నూటువత్సరము 1 లెగినయప్పుడ" ప్రా, ప్యాణికోటికిం 
దప్పక కల్లు మృత్యు విడి శ తథ నము దేహము ం పంచకం గనం 

జొవ్చది 'యున్నకర, గతిం | బొ! నకు "దేహి స్వతంత్ర సానతే౯ా 

చెప్పున నూన్న చేహమునం $ చేజము నించుచుం బ్రూక్షనాంగముకా. 3౮౪ 91 

క. వదలును వేగంబున బో, కయదలయప్రురుషుండు ముందు6 + బద మొక్క..శు వె 

ట్రై దనళరిరము సుస్ఫితి, నొదనంగాంజినీ వెనుక 4 నొప్పు వదంబుకొ. 3౩౯ ఫలి 

౦ కదలించి యరుగు నంతర, మొదవదు వానికిని భేద 4 మొక్పకయుంయుం 

గద విషయదయమున క్కియ్యిది గన్బడుం దృణజలూకమందుం ౫ంసా. శీలి 

చ. తనువున ముందుభాగమును $4 దా మెలమెల్లన నెత్సి యొక్క.చో 

ననునుగ నుంచి వెన్క. దగూనంగము నె త్రి  స్థలాంతరంబు నొ 

యాన సుఖవృత్తి ల్లించేరు నటు 4 లాత తృక్ళతం బగుకర సంగతి౯ా 

గని నిజఫూర్వచేహమును $ గృన్నన వీడును దేహి భూళరా. ఈం క్వ 

%నీ. తనున్చు న్యజించుట 1 గనయడు వేజొండు తనువుందడాల్పుట గనరదగకయుండు 

నన్న సంశయమును 4 హత మొనరింవంగాం దలంచి యిట్లను రాజీదర్శనంబు 

గనంబడు:6 గన్ను లకును మాహేంద విభూతి వినబడు నీరెంట $ వలయునొక్క 
సంస్కార మది మదిం 1 జక్కలా నాటును దానినే తలంచుచుం 4 దదనుగుణము 

లే. లై నరాజాదిరూపముల్ $ గానంబడయ, నదియె నేనని యూహించు 1 నద్దిపాంది 

నట్లు తలపోయు నిద్రయం $ దవగతస్త సృృంతిని బురాతన జేహూముం 1 గనంగ లేక. 

క. జీవుడు చెవాంతరమును, భావించుచుం బొంది ఫూర్యవర్ష ము వదలుకా 
యా 

డా వదలునస్టు భయశ్ో , కావిలచిత్తుండుగాక శయలరుం జుమా. ౪౧ శీ 

త్తు “స్వప్నే య థాపళ్యతి 'దేవామాదృశమ్” అనుళ్జో కమునం గలయర్థ మే యిందు మూడు 

పద్యములలో వి _స్తరింపంబడినది. 



౧.] దళమస్క 0ధ ము. 17 

౮ 

cm 

తనువును వెజొకడదానిం గను కెట్లనం బూర్వజన్న 1కర్మము లెల్లం 
దనుం బురికొలువంగ నూతన, తనువుం దత్కర్థ్యఫలవిశతానము నొంద౯.౮౧ ర్? 

. తగినదానింబొందు; 4 దానికిం గారణ మేవమనం 'జెప్పెద 4 నింక వినుము 

సంకల్పము వికల్బ్రసంజ్ఞి కవుగువికారములకు లోనయి శ యమరు మనసు 

పంచత్యసమయమం $ దంచితవంచగుణవిషయములయందు 1 వివిధ దేహా 

రూపముగా మాయ $ ప్రావీంపం జయలా వానిఫలంబుల $ వరుస బొండం 

. బోత్సహిం వెడునాకరశమునకుం జిక్కి 
మన మదెట్టి దహంబును $ గనం బరుగు 

లీడుచు నెద్దానిం దా సృరిీీయించునొ యటు 
'దేహియును చానిం జొచ్చుచు 4 దెహుము గను. ౪౮౪౨ ర్ 

మననే నే నని తలుచు మనసునె సాయముగం గొనుచు + మతి జన్నించుక 

మను జెంద్రతనయ జీవున్సి జననవిధం బిదియె యనుచుఠేజనుం దలపోయక. ఈ౨ 

. కలుగునుగాక చేహవమది 1 కర్మ వళంబున డానిరకుక 

మలినము ఖై న కార్యములు $ మానక చేయుకు యు క్ల్షముంచు ని 

మలం బలుకంగం బూనెదవా $ భూసకుమారక! చంద్రముఖ్యులం 

గలిగినతేజ మొక్క_ట నీఖండజలావృతేమృగ్ధటాదులక, 60 

. ప్రతిబింబించుచు ననిలుని, గతికిం దగినట్లుగాంగం 1 గంవము నొందుకా 
మతిః దలంవ సత్య మెట్లగు?, &తిపాలా! యటులె దేహి $ చిత్రతనువులక్. ర 

తన యనిద్యాకప్పశ్రతముల నానావిధగుణయు_కృముల రాగశగుణము చేత 

నొంది యియ్యది నాది $ యిందు నేనుండుదు ననునభిమూనంబుశనందుం జుమ్ము; 

తలపోనీ భూడ నాశత కును చెవాదుల యథ్యాసమున జన్మ 4 మగునటంచుం 

జెప్పంగయుడు మటి $ చెలంగు నన్వోన్యధ రాథధ్యాసమునను జేకవోదిభర, 

| ములగు కార్శా కదు లాత్స్మయం $ దొలసినట్లు 

కల్పిీతను లగు దద్ధర్శగణ మనంగ 

జనెడుప్రైమాస్పదత్యాదుశలును దనువుల 

యందు గబ్పితములె యంచు $ నరయవలయు. ఈక 62 

కనుకకా మృతువు దక్చిం,పను జేయు వృ యత్న మనువుపడదని యెలుంగం 
జను; గంసా! యని సామంబును మానుచు భేద మనంగతబొలుచు పథమున౯. 

వ్రంచుక వినివీందంగ మది, నెంచి కుమారా! మదు క్షి 1 నెన్ను మెవరిశే 
నించుక ద్రోవాము చేయం, నెంచుట సరిగాదు తత్స మెలుగు టదియె సూ. 

. తన మేలుకొజఅకుం బరులకు, నొనరించెడుద్రాహ మదియి 4 యొనంగు నకుభముక౯ొ 

గనుకకా స్వాత్మహితంబును, గనం గోచెడువాండు చవేయలథగలండె యహితముక్, 

తాం-భాగఎాఫ్ 
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౮ పరులకు హాని నొనర్చినం బరులవలన వాని గల్లు: $$ బగులకు వోని౯ 

బరంగం చేయనివానిక్షి ధరం గులషే వపరభయంబు 4 తలంవుము మదితోకా. లీ 

చ. కనుంగొననయ్య దిని నిది 4 గాడిలిచెల్లిలు ముద్గరాలు వు 
త్రీనివలెం జూడలయాం దగును $ దీనయునై కనుపట్టు దీనుగౌ 

వ్సులను వత్సలల్వేమున (' నంతతముం ననుచుండునీవ చం 

వను దగునే వివాహవిధ్ధి $ భద వృములొ దంగ న మ్ శవా. నన్నో wm 

క. అని యివ్నిధిని ని బరీత్సు, జనపాలున కెటుకపబఅచి 4 సరగునం దపా 

తినిఖలన్ఫత్తాంతము ఊోల్పను బూని శఈుకాఖ్య యోగిపాలనుం తనియె౯. (౫ 

క, భూనాథగనయుం డివి(థి, నానకదొండ' ఫియు సామ 4 మళ్లే భేనం 
రం క్షీ 

" జో జో ఆటీ లాలన బి పీ i rete జ గ TA 

బూని వచించినవల్కులుు మానసమును సుంచయుని ? మాకం (మిక. ఈ G9 

డు. వారుణచిళు రై కరినశదాననక్ష రము "జేయ: బూని ష్ష్ 

కణితేవ. rere) డగుచు ఎ (| నాకర నాలను os గం ని; నాం 

క్రాగనిి శ్రన్భ గని $ కోొంక్లష ర్ం ట్టు స నున్న నాయ 

ఉరస మూనె సం చెణటింగి 4 యెవ్విఫ వీని మనల్చ నౌనొకో. ౪౪ 
క, అని యానకదుందుఖి మనమున నెంచుచుం ట్రే యనికని 4 చొడ డమిశకస్టం 

బును మాన్వునుపాయంబును, చనమది యూవేంచి యిట్లు 1 Hoes బొ చ్చలా. 

7) అ 

మ. మతిమంతుం డగువాండు మృత్వ్యుశ్రగతి౯ా $ మాన్చంగం బూనందగుకా 
జతనం బొప్పయ నాత్మ బుద్ధిబల మశచందాన వ గ్యపించు నా 

జతనం బెల్ల ఫలింవకుండ మృతి కో 'మేరచం బూనినకా చేహి ని 

మృృతి గావింపని తేప్పునుండి తొొలంగు౯ 1 గృత్యంబుం గావించుటకా. ఈల 72 

ఉ. కాంతకు మృత్యువై తగినోకంసునకుకా సుతవం క్షీ నిత్ను నం 

వెంచయు నమ్మః బల్కి.. మృతి 1 శైంగయయుంయ నందు ముదీయక త్నింద 

వ్చింతును జూచ్చేనుండి; మణి 1 చే oy యనీకికా సుతు లుద్భృవింతు”రే 

నంతట నెట్లు గావలయు 1 నట్లస భార్యయు నిఫ్టు దక్కు_గా. ౮౮౪ 73 

క. సుతు లుదయింపకమునువే, మృతిరాసతయానయబడెడు 1 నితయ బ్రదికి యి 

 కినుందుని నొసంగుదు, సుతుల౯ా వాగ్దానరితి $ సూన్ఫత ముగు గా, రోజూ 74 

నీ. తేనయులుగోలి యాతండును దానకయుండు'నే మత్స్పుతుం 1 డు 4 కురుబలుండయి 

యీాతనిం జంపీన $ సీకృతి సఫలమా నిట్లు విషర్ణయ 4 మేల విధిని 

గారాదూు? వౌఢుంటై. $ కాలు నీశంసుని మద్భాలకుం జెట్లు $ ము ంద౭జేయయు 

ననుకంకయే టేకి $ వనితకు దీనికిం బుక్సైడి యస్థ్యమశవు త్ర తు జతనిలో 
epee? p A ETE 06 mr ర్యా 

* “విషర్యయో చా కింన స్యాద్దరిద్దాతుద్దురత్యయా, ఉవ స్థితో నివన్తేత నివ్భక్త తః ఫునరావ 
సేత్ ౨” అనుమూలమునకుం గలవ్యాఖ్యానసార మిందుం గలదు, 



౧.] దళము స్క_౦థము,, 19 
/ 

తె. జంపు నను ఖథాతృ చేష్టలు ॥ స్వాంతమందుం దలయ శక్యంబు లే కాన్రు 4 దావరించి 

యున్న మృత్యువు ఈ 'లగునా$యన్న మాట, వలన నయ్యడి మరలనుశగలుగు నేని. 

ర్న . నాయవరాధం బత్తజీ, నేయనువున లెకయుండు 1 నివ్విధమున'నే 
అయాయవనిం గలప్రాణని,కాయగతాచ్భష్ట మెన్న తగా దర మగునే. ౫౦ 76 

చ. అనలుండు కానన పృదహానావసరంబునC జెంతనున్న చె 

ట్ల నిలిపి దూరమందలిపోలాశీతత౯ దహియించు. నూళ్ళం గా 
ల్పునపుడు దూరగహములం $ జొచ్చి దహించుచుం జెంతనున్న వా 

నిని దహీయింపకుండు మదిశనిం దలయంగ నవృష్ట్ర హాతువే. ౫౦౪ 77 

క. దినికిం గారణ మగునన్ని గానంబడు నిక్లై ప్రాణికగణమున శెల్లల౯ా 
దో నరుగుట విడిపోవుటు గానబడదు పహెతువొక్కకర్యము తప్పక. ౫౧ 73 

క. జననమునకు మరణమునకుం గనుంొనంాం గారణంబు $4 కర్మ మె యని తే 

లును నదియె యదృష్ట్రం బన్కియును జెప్టంబడును బెద్ద $ లొప్పుదు రిక్టు. ౧79 

౮ . కనుక నె నాదు పృతజ్ఞయు, ఘనపావము నీయణజరానణ7గా జాల దటం 

చును జక్క విమర్శించుచుం దనమదికిం బొసలణుడాని: $ దత్పరమతియె. toy 

క. వానికి నెటిగింపంగా బూని వమవహాపావకార్య్రమును చెయంగాం 

దా నెంచుపాపసమతి బహు ఎమూనపురస్పరముగాలగ్ 9 మాటలశోతకా, గం 81 

. ఆరాధిం చెను మణ్ యా, శేరి ప్రసన్నా ననాంబు$జన్తుం డగుచుకా 

ఫీరువుం జంపం దలంచెడు, క్రూరుని లజ్ఞావిపానుః 1 గోంకనివాని౯. oy 82 

క, వరికంవించు మనస్సున, నురయాడుచునుండి కల్పిత 'తృాహమునం 

బరలౌడునవ్వు గనంబడ, నరదేవకుమారుతోడ $ నయముగ బలికకా. ౫౩ 83 

క, ఈతరుణివలన నీకు౯కా భీతియు తేదుకద సౌమ్య! + వియదభిహిత వా 
క్క తెలిపెను దద్విమషయ, మ్థాతన్వికం గల్ల్పంబోన్ర 4 నెల్ల తనయులకా. ౫౩4 34 

. నీ కొచ్చెద వారేకద, నీ కీవెనుసాధ్యసము జ1నింవ నిమిత్తం 
బై కల్లంబోవువారటు, గాకుండలోం బుట్టినవుడె + కడువడి నిత్తు౯. ర 55 

శవ. అన్యోన్యావేవ చే నెల్లరు నష్టములే యగుదురు గాన నీకు సంళయంబొదవక 
యుండ నెల్లర నిత్తుం ఇ కొందును గాక యని పలికిన. 86 

మ. విని త ద్యాక్కులం గల్దుసారము మదిక్ 1 పీకీంచి యాసోదరిం 

దునుమం బూనినవృ_త్తి మాని వదలెం 9 దోయిట్టువుం గంసుం డం 

త నిజాఖీష్టము నెగ్ష చి, తుండయి యాత క ప్రాణతుల్యకా మన 

సని నాటేవకిం సడి శౌ యతనిం 1 ప్రీ! ఆాత్తుగాం చేయుచుకా. ౫౫ g7 

న్ 

న 

% “అన్యోన్యాశే పెత్యా సర్వేఒవ్యస్టమా భవయురితి సర్వానపీ అక పుత్రాః, సమర్చ 

యివే ష్య అని వ్యాఖ్య. ఇదియే యిందు గలదని యొజుంగవలయు, 



శ్రీ బ్ర "తొండవ కృహ్వభాగ వతము (అ, 
డ్ 

క, వినుతించుచు గృహమునకుం, జనిరయెకా; మజీకొన్ని నెలలు $ జరగక 'భేగనం 

తుని దనయునిగాం గనందగు, ననుషమభా గగ్బాన్వితయయి $ 1హారవనితయె. 

క. అలచిడుబెవకి సుతుం గనంగ లకాలము వొ, వ్పమైనం న గ మూసను గ సెక 

లలి నవలం బ్ర తీవత్సర, మలఘుగుణాక రుల సుతల $4 నతివ నోొ'కెతేసికా. ౫౬ 

౮ . కనియెకా వమసల్డ బుత్ర్రుల, నెనమంద్రుగురం గుంుమాల 4 నివ్విధిం వొలుతం 

గనినట్టి వ _ర్థిమంతుం,డనుతేసయుని సస్ఫృతిభితి (} కొత్త నెడల” . “౬౬ 0) 

క. ఆనకదుందుభి చేకొని త నతికష్టముసం గొంసకథు రబీ శునరుకా 

నమూనకి యుర్చిం వెను, ద, దూ రషానాథంయుం చంపు ననుమ 1 బుద్ది నెటు గనుకా Ne 

2న ఓపరీయన్న పోలో త్తమ! మృత్యువుసకు నట్టు ఓ స్ప వన సుని ననెని 

పమొ “సూనృతసంధు$లె మాన్ఫులక 59 0. స్పహాం బగు ర్య మి మ N లద 

ఉపి వ్రిాయవు త్రై త లాలనా పేతు. యివ్విథ మానే నువువ ఫై ees 

త్ర వ్ _త్తే (ంబు పతా ౦ందు 4 తలపోయ చినని యుజిలేన వారక $ సిష్ట్ర మైన 

చే. దొకంయు కల్లునె! తానె వత్తి త్త నంని గొౌనుచుం 

జనినం జంప వక యుండునో $ మౌని తలంచి 

కొనిచనియెలాని సత్యంబు+కొజు కేటంచు 

నెట్లు తలయంగం జను నందుశ పము వినుము. ౫౭౪ 
ga pF Ee 

క. జననాథ! నీచనరులక్కు నొనరింపంగ రాని దద్దికయుండంను? బతి యూ 

యను బూన దేవకియు స్కెట్లనుమోద మ ముం జూన జాలి 4 నందువొ యమో. ౫౭౮ 
లో 

క, మతియందు హరి భరీం చెడు, నతుతేతగుణవంతే 2. నశ+యుటి: టైనగుల ' "రి 

ట్రితట్౯ దు_స్త్వజ మెయ్యప్క తతి నని కంపాదువట్యు $ ఆహార ధి కా. 0: 

చ. తనయుని దెచ్చియున్న హరిశత_త్త్వ మేటీంగినశె "36 "గాంచి యా 

తనిసమబుద్దిక౯ మిగుల $ దథ్యవథంబునం గల్పునిష్ట్రనక్ 

మనమున. దుష్టిగల్లి నృమషమండసుండ్రై త్రగుకంసుం డెంట్" న 

వ్రు నన ముఖమొప్ప నిట్లనియె 4 బొ "ము గుమారునిం గాడీ బుంటవకొ, వోజా టర్ 

ఉ. ఈతనినుండి సాధ్య్వస మ1దింతయుం గలదో నాకు పీనిక్రకొ 

('బ్రాతగం బుట్టు నసష్ట్రముం డ1 రాతి గద నను జంవునంచు న 

త్యాతతవుస్క-ర్ శ కి వినననయ్యొును వానినె చంవువాండ సీ 

వీతనయుకా సహోోదరికి 4 నీందగుం నావుడు శిర హృొష్టుండై. ౬౦ 96 

1 “దేవకీ సర్వదేవతా” అని మూ, “సర్వస్పర్వాళ్తా భగవానేవ చేవళా యస్యాః అని 

వ్యాఖ్య. 2 “మృత్యవే పు త్రం కథ మర్పితవా నిత్య పేకాయామావా” అనుదాని కిది తెలుంగు. 

లి “కిందుస్సవాం ను సాధూనాం = సాధూనాం సక్యసంథానామ్” అని వ్యాఖ్య. శ “ 

సుఖాపేకూ కథం త్య శ్షేశ్యత అవా” అనుదాని కిది తెలుగ. 
పుత్ర, లాలన 



౧] దశ్మస్క_ం౦భము. ల] 

క 

క్ర, 

ర్, 

నీ, 

తై, 

కొనిపోయెద నట్లేయని తనయుం దోడ్కొనుచుం బోయె $ దద్యాక్కును నె 
మనమున నమ్హక మోదంబును గాంచకయుండె దుష్ట్రోభూవతి యనుచుకా. ౬౦౪ 

. అవిజితాత్తుం డనుచు 4 నాత తృస్థరత్వము, "లేనివాయె యనుచు $ దాని నమ్మి 

వాయి నెంద రాదు $ హతమం యీ వేళ, శేమి వోనిచేయ $ నెంచునొ యని. ౬౧ 

-అరి నారదుడు కంనున కువదేశించుట. ర్రిఆ- 

విలువని వేరంటముగాం గలవోశనుం డనెడుబిరుదు. + గాంచినముని యి 

మ్లులం గంసుని గన వచ్చెను దెలుపుటనైై పాతము దివిజథ్రులవూన్మి ౯ 99 

ఏకాంతంబునం గంసముహీకాంతునితోడం బలి $ నెలులనవు కంసా 

యేకరణి దేవయత్నము, నీకొజుకై సాగుచుండు 1 నిత్యము వూన్కిక౯.. ౬౨ 100 

వ్రజమునం దగియున్న$రమ్యుత రాంగులు నందాదిగోపకనాయకులును 
పౌరలపక్ను లు వసు టేవముఖ్యుల్ము ,వృష్టివిరులు క్ర _రివఐలయునట్టి 

దేవకి లోన స లెజవలు 'దేవాంళములం బుట్టినారని స్ట తెలియవలయు 

నంద శే "రులకులథమందుం బుట్లినబార లమరాంశసంభూతు 1 లగుట నిజము 

పరిజ్ఞాతులు బాంధవ$వారములును, మజీయుం దన్ని త్రములు సురీమహితభాగ 

జనితులే సుమ్తు; కంసని? న్ననుసరించి, యున్న వారలు చె ద్రైత్యులై. 9 యొప్పువారు. 

క్ట, జ్ఞానము లేమి నెబుంగను, భూనాయక! వరలే పోబుధు లని మోరల్ 

చ, 

చొనవులని భూభారముం, బోనడవంగ దై త్యవారశముం ద్రుంపంగకా.౬3౩౮ 102 

హరి యవతారమొంద౦. దివిీజావళి కోరుట దేవకీమనో 

హరతనయత్వే మొంద నత $ డాదరణంబున నొప్పుకొంటయుకా 

సుర లొగి స్వాం రూపముల 4 మోణి జనించుటయుం దలంవలే 

క్ర రహితబుద్ధివై తి వని? గట్టిగ జెప్పెను నారదుండటక్. ౬౮ 103 

. భగవంతుం డై ననారదుం డగణితమహీమాథఢ్యు. డట? నమరులవని నిం 

ఫుగం దీర్చంబూని తెల్చెను, దగునిది యని నమ్మి కంసధథా తీ పతియుకా.౬౮ 104 

. మునివతి నారదుండు చన $ మోమున విన్నందనంబు తోయంగాయ 
దను వధియింవ దేవకికి $ దానవవైరి కుమారుడై జనిం 
చును యదువీరులే సురలు 4 కూరుల డె దై త్యులం జంప బుట్టిరం 

చును దలపోనీ య _త్తటనె 4 కరారకుమారుని దేవకీసలి౯. నా 105 

. కరుణ దొజుంగి శృంఖలని) కాయములం దగిలించి మందిరాం 

తరమున నుంచెం దత్పుతులు $ తప్పక తన్ను వధింతు రన్నతి 

వరమున బుట్టినంతటనె 4 వారిజనేత్రుంజె యన్న శంక భ 

* “ఊఛయోరపి భారతి” అని మూలము. “భా జ్ఞానం తత్రారత భారత త్వా దేవైకజ్ఞానం శవ 
నా స్తీతి భావః.” దీనిసారమే యిది. 
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కరకరవాల మూని హూతుకంఠులం జేయుచు వచ్చె ప్రల్మిడ౯, ౬౬ 106 

చే. పరుల ప్రాణంబులను దవే ప్రాణములకు, ద్భ_్తి వీచోయుట రాజుల? కెల్ల నజ 

మట్టిలుబ్దులు తటియుగా $ నవనివతులు, జనకులను ,భ భాతృమిత్రు, తులం జం పుముం డు, 

న్, ఫూర్వజన్మంబునం $ బుండర కాముని చే హతుండయి బల్) త్చాహాములను ~” 

దగు -కాలనేమియే 4 తానని యీజన్మమున భోజకులమునం 1 బుట్టితినని 

సుర  మౌనివాక్కులం + బరికించి యెజలె యాయదూను అతో వ్వ $ మార్త నొంది 

యంధకయదుభోజు $ లాదిగాగలవారి కధిపుయడై తనతండ్రి, $ యెనయటి 

స, యుగ నేనుని బంధించి $ యయుగుతేరబల, మలకగా కూర నేసాఖ్యములగు దె 

ములను చానె య్ఫిష్ట్రరోతుల సుఖై క, వరన నేలుమునుండె భూ+పాలచంద్ర లా 

కా రై 

రెండ న వ అ థ్యాయ ము. 

శో hogar] అభ ఉగ ఖ్ నో Pre a 

క. అని తెలివి చుష మహాముని, జనవతికకా మటయుం. నె గాం 9 ఉంద లుం. ౧డై 

జనవిభుండగు పెంసుయు ద్కుర్ణ నపరివారానితుండయి $ ముం బాలిం హేల. గ 

ట్, ఆదురాత్తునిం ద్రై౬ంబుండుంను, ఓకె, చాణూవ, తృృణాస్వర్త మపహాఖి ను, ముష్ట్రీ 

'కారిస్టద్వివిదులుసు, గర ధేనుక వూతనలును, మజీయుం "పక గాండ్ర, దుష్ట 
భూపాలకులున్కు బాణనరశాసురాది రాతీసవీగులును. నే*కులై మి శ్రుత లె 
సాయవడ నుండిరి. మాగధుం డగుజ రాసంధునా శ్ర శ యంబున మప శబలవాటం 
చై యాదవుల బడ రానికస్టములపాలు 'చేయురేం డె. వారిేం వీడితు'త్ర 
యాదను లందు నిలువంజూలక కురు పొంచాలకేశయ  శాల్చ విదర్భ నిషథ 
విదేహ కోసలదేశేంబులకుం బాజీ యందుం దచలదాయకొనిం. కొంద అందు: 
గంను నాశ్రయించి కొొలుచుచుండరి. 56 110 

దేవకివు తకు లార్వురు, జవమునిం ద్రాజ్ఞ ₹ చతం 4 దివ వ్రమనీషుం 
డావనుథాధివుచేం జెగ, పైన్నవతజ ము ప్పం 5 జెటయ.కటుపునకొ, ర 111 

కో. దాని ననంతాఖ్యముగా, మానులు వచియిం తు స_ప్ప్గమంబగు గర్నం 
బౌ నది హర్ష ము నొ కము మానసమునం గజి $ మానిని కెంతె౯ొ. ౫ 119 

శరీ ఉత్స _ల్సిలయముల 1 నొగి భూతసముదయాగతగతులను వి ద్వ + మతి సవిద్వా 
యనునాటువిషయంబులను నెట్ంగినయట్టి విశ్వాత్మ కుం డగు)విన్నుమూ_్రి 
తను నొక్క_నినె నాథురడని నమ్మియున్న ట్ర్ యదువంళి భ వులకు $ నతిద-రాత్తుం 
డైన కంసునినుండి $ యనవరతము గల్లు భయము నాత్మ నెయ్గ్పాయకుందం 

ఆ. దన్ను నాశ్తయించి $ తన రండుయోగవమూయను దలం చి యిట్టు క లాజ చే 
సకలశుభమ లొసలిశసాధున్రులం బ్రోచు, దేవి! వ్ర జమునకునుబోవు మవుదు. 

* “విశ్వాళ్థా ఆనుమాలమున కిది నివరణమని యెొటుంగునది, 
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ఉ. గోనులచేత సాధుతవు $ గోవకనంతతిచేత నావ్రజం 

ci 

cin 

బేవిధమందు లోవముల $ నెన్నకయుండ: late జెలు(మిాణు నం 

"దె వసుదెవపత్ని యయి స్ట యెన్ని క గాంచినయట్ట రోహిణి 

'దెవి వసించియుండు వసు దేన్చని తక్కి_నభార్య లెందటుక. ౬6 114 
. కంసుడు దుష్టుడు గావున, హింసించు నటంచు మదుల 1 నెంచి దబ్రైదుక మో 
మాంసను చేయుచు సు వ్ర త్ర సంసిద్ధిం గోరి వివరోసంతతులందుకా, ౭ 115 

గిరిబిలములయందు వనీం,చిరి; చేనకీణళరముందు $ శెపావయమై 
సరమ మగునాదు తేజము, తరుణ గర్భం బనంగం 4 దనరెడుం జుమ్మా. ౭4 116 

. దాని నళ్లు తిగిచి 4 మానిని! రోహిణి, యుదరమందుం జక్క 4 నునువు గర 

మళ్షై తిగువ చి దుకు 4 నెట్టు లటంచు ళం,కను గనంగంబచోకు 4 మను మదాజ్ఞ 

| అవ్వల నవకాళ $ మనునది బేకుండ నంశంబులను బ బ్రహ్మయాదిగాయగ 

గ _స్తంభ పర్యంతము $ చక్కు. వ్యాపించుచుం బరివూర్ల మైనరూ$వమున నేను 

దేవకీపు త్త తతం $ 'దెజరిల్లుదు నీవ్రు నందవత్ని యశోదశయందుం బుట్ట 

గలవు; ఫే శ్రాదులః (  గాంతీంచుభ క్షు కల కశ్ళారివై వారి ? కెల్ల కాము 
WN 

. ముల నొసంగుచు భూవబోలులను మజ్యు. 

చెక్కు. నుపహిరముల వారు 4 ప్రీతి నిన్ను. 
బూజచేయంగ నుందువు 4 భూమి నీకు 

స్థానములు నామభధేయముల్ $4 చాల నలరు. ౧౦ 118 

. జను లొగి నేవింతురు ని న్న నూనభ క్టుత్క_టమున గ్గ నాయాచోట్లకా 

వినుతిం తు దుర విజయయు, నని వై పవి యనియు? గుముదయనిమాధవి నాకా. 

భద్ర న కాక యని 4 భ క్లిం జండిక యని నారాయణి యనుచు 4 శారద యని 
యరవిక మాయ కశన్వక కృష్ణ యనియును మజీయు నానావిధోమహితవావము 

ముల గొనియాడుదు 1 రిల నెను సుందరీ మద్విక్కృమమ్మున 1 మహిమ మున్నె 
యందువో వినుము మవూశయా ర గర్భసంకర్ష ణంబునోొ సం$కర్ష ఇం డని 

. వీలుతు రాతనిలోకంబు 1 ప్రీ తినొందం 

జేయుటును రాము డనియును $ శీతిని బలము 

గలుగుబారలనుకా మించుశ్రకారణమున 

బలుం డటంచును బేళుల6 4 బడయు నతడు. ౧౩ 120 

చ. అని భగవంతుం డాజ్ఞయిడ ( నట్టు లె వేనెద నంచు విష్ణునా 
Tr 

* “అథ్రాహూ మంశభాగేన దేవక్యాః పుత్ర తాం శుభే” అని మూలము. “ఆంవైళ్ళ్శక్షిఇి 
( కుర య అధ నా చ వరదిఫ ప్రీకై వి 

రృజ లేఒథితిస్టతి సర్వాక్ బ్రహ్మాది స్తంభవర్యంతా నిశ్యంశభాగ స్తేన పరివూళ్ణే న రూ పేణేత్యర్థ క్ర 
ని శీ ధరాచారుకలు, అ శ్రీవ ఛీ 
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జ్ఞను శిరసావహించి జతోనంబును డీర్పల భూమి కేగి య 
ప్పని నొనరిం చెం జెప్పినటు; $ వ్రైఢతరంబగుళ_క్లి గర్మ మొ 

యన గృహొయించి దాని గొని $ యల్లన రోహిణియందుం జేర్చిసకా,౧౮౪412] 

ఆ. యోగనిద్ర యిట్టు $ లొనరించు 'పెలుంగక్క జాటిపోయె శౌ"రోసతికి గర 

మార ! యనుచు నెల్ల$పౌరులు తమలోనం జెవ్పకోొనిరి దై నశొచేస్ట్ర యిదియె. 

క. సకలము జానే యగు నా, ప్రకటమవాళ క్షి భ_క్షకవటలాభ యదుం 

డు కడుజవం బొప్పంగ న్యానకదుందుఖి సన్మ నంబు)నం చాం బూన్కికా. ౧౬ 

ఆ. అంళ భాగమున ముహార్తిని జాపంగC 

చేర బరమపురువ 4 భూరిలేజ 
మాత్త నలర వెలిా 4 నర్కుబింబము. బోలి 

తన్మహ హార్తే (మున నతండు మణటియు, ౧౬ 124 

క్ర, భూతములు వెంతంజేరంగ, నేతతినే సాధ్యపడని! యపునం గంసా 

ద్యాతతరివులు తిరస్కృతి, నేశీరునం జేయ శక్యమే కాకుండకా. ౧౭ 126 

. జగములశెల్లను 1 సాళ్వ తానంద మోాయంగయావీన యచ్యు$తాంళ మనల 

కూరతనూజుండు $ శుభ చిత్తు డెగిC జేర్ప చెనకీదేవి యాశపావనాంళో 

మాత్తం దాలిచి యది 1 యాత్మ భూతంబు సర్వాత్మ కంబగుటం బ్రాగగాశ చం ద్రుః 

నానందకరుం డాల్చునట్టులు మనసుచే ధరియించె నంత నాతీపణిమిన్న 

తే, సకలలోకనివాసుండౌా $ చక్రధరున 
కుండు తావయి తా నొప్ప్రయును దురాత్తుం 

డైన భో బెంద్రు గృహమున $ నారి గనుచు 
శృంఖలాంకిత మైయుంటం $ జెలగదయ్యొ. ౧౮౪ 126 

చ, కనంబడకుండం గుండం బొదుకగంబడు నగ్ని శిఖా, ప వ్రనృృ్స్ స 

జ్ఞనులకు మేలు చేయదగు శారద జ్ఞానఖలాత్మం షప 

బనియటులే మయబుంగువడి $ కాటీయ పొందుచు నుండె గొని య 

వ్వనజవళాము లేజమున $ శానీల డింతేయు వేయు నేటిక౯ా. ౧౯ 127 

శా.అంతం గంసుండు గర్భమందు హరి. సర్యాధీళశుం డుండంగ ళు 
బ్లాంతం బెల్ల 'వెలుంగంజేయువ్రభ చేశత౯ మించి శుభ్రన్మితం 

కెంతో వింతగ నొప్పం జూడంబడు నాగయిందీవారాక్రీ-- ఘన 

సాంతం గన్లాని యిట్టు లెంచె మడినీ[చందంబు నూత్నంచెయా. ౧౯౪ 120 

చ. నను వధియింవ శ్రీవారియు $ నాతుకమిన్న మనోహరంవుంగు 
థీని దగం జేరియుండు నిది 1 సిద్దము వూర్వము దీనిలేజ మొ 

ce 

* “భోజేం ద్ర సెహేఒన్నిశిఖేవ రుద్ధా సరస్య తీళ్బానఖ'లే యథా సతీ” ఆని మూలము, 



౨]. దశమస్క ౦0ధ ము. 25 

వ్వునె యిటు మూడలేదె పువ్రబోండిని జక్కంగ నెన్ని సారులో - 

కనయడు నిష నూతనముగా వెజంగయ్యుడి దీనిం జూచిన౯. ౨౦ 120 

హారియును “జేవకార్యమును $ సార్గకమై చవనంబేయ నెంచి 'సో 

దరియుదరంబుం బొచ్చె నృహాధర్మములై తగు సామముఖ్యముల్ 
వరుస ఫలింపకుండు; సురశవర్వులు పన్ని నయర్థతంత్ర, మా 

తరుణమునందు విక్రమము $ ధైర్యము వ్యర్గము చేయకుండంగ౯. soy 1830 

*ఉ. నే నొనరింవలాం దగు నీనింద్భమహో క్రియ యెద్ది! యిప్పు డీ 

ox 

cir 

మానిని జంపుకు తగును + మాముక కార్యము సిద్దనొందు నం 

చేను దలంతునే నదియు 1 నియ్యెడ. గాడ దటంచుం దోంచెడిం 

జానయుం దోడయిట్టు వది $-చాలక గుర్విణి యిట్టి యీసతిక్. ౨౦౮4. 18] 

త్వరపడి చంవపినక్ గలుగు 4 డారుణపావము సద్యశొంబునులా 

నీరిం జిర కాలనముం మ దుకలే చే నెడునాయునుం ద్రు, దు,ంచు నిట్టిసో 

దరి వధియించుబాC గక్షసుకదంబము దాల్పియుం ౯ చ్చినట్టు లే 

వురుషుండఫఘుం బొనర్చుచు. గం1బుద్ధిని బూని చరించుచుండినక్. ౨౧౦ 132 

. అతడు చేవోభిమూనియే $ యగుట (బ్రదికి 

యుండిన స్తాధువర్యు లో4హో యితండు 

దుష్ట్రకర్శ రతుం' డని 4 తూలనాడు 

దురు మృతుండగునేం దిట్టుకదురు కడంగి. ౨౨ 188 

తనుమానులగు మనుష్యులు, చనుదురు సోరాంధతమము 4 చక్క_టికి౯ దా 

నిని బొంది మరలు టబ్బుర, మనంజను నించేమిెచేయ 1 నగునో యెటుంగ క.౨౨ 

. వమిచేయుటకును 1 నిపుడు తోయదు నాకు, ననుచు గర్భవతిని $ ననుజం జంపు 

ఘోరపాపకార్య శ మారీ చేనెడు, సాహసమును మాని ? శాంతి నొందె. ౨౨౮ 

. మానిని జంప సమర్థుం, డైనను బాప ంప్రు౯గార్య 9 మని యెంచి మదిక్ 

మాని విపయుండగు హరి, వై సై నొప్పువిరోధమును స్వ$పౌరుపమున నె. ౨౩ 186 

సాధింప నెంచుచుం 1 జక్రి, జన్మం చెప్పు డగునొ యప్పుజ చంపు 4 నాతురమున 

నదురుమాచుచునుండోగదను; నాతడు మటి కూర్చుండు నప్పుడుకకూర్ము_నవుడు 

నిలుచున్న తజీ భు_క్టీనిం గొనువేళను ధర నిందు నందును 1 దిరుగుకాల 

.మందుం బానీయంబు 1 లానెడుసమయమం చాహృషీశేశుని $ హరిని గనుచుం 

| దన యముగ జగము? 4 దలంచుచు నుండెను, నాదురంతచింత 4 నంది యుంట! 

జగమచెల్ల నతని 4 కగవడె హరిమయముగ నె దృష్టి దనయ 9 బుద్ధిరీతి. ౮ 

182 
. ఆసమయంబున. 

౫ “త్రర్టీ యమిదానీ మేవ హన్యతామితి విచింత్యాహా” అనుదానిసారమే యిట గలదు, 

శాం-భాగ-ఢీ 



26 నీ శ, తాండనకృషప్ణభాగ గవతము [అ, 

చ. సరనిజగర్నుండుక్ బరమీకంభ్ల యడం నారదముఖ్య వకానులుక్ 

సురలును చారిశేవకులు 4 &ోణియు వెంబడి రాగం గావముముల్ 

గురియు మవాత్తు శూరసుతు$కోనులి లిగర్భమునం జెలంగు శ్రీ 
వారిని మనోజ్ఞ జ్ఞ వాక్చముదకయంబున నిట్లు సుటించి రాన్ఫృతిక 9౫ 130 

-ర్రి ద్రహ్తోది దేవతలు చేవర్శస్థడగ శ్రీకృష్ణుని వినుతింఛచుట. థిఆా- 

cir జ GA 
ఆగ్ 
2) ఎ కనారెసు ఫ్ సంకి ములుగాల రా నున స్య మె స" | స ఇఫ్రియో 

ధి రోజుకో అన స్ గ కీ. వ శారి " పి డ్ మ గ యస 

ప్రా ప్తీనాధథనయము లుగ 4 భానల్లలగ ౧నేయువానిని స: tC $ (బ్రాని . 1 
అన క wh అం ఆ న 

నందును బ,ళియంబు 1 నన్వల | నలై రసమ యంటునగద ను భద + నునరని లప 

*వ గ్లిచువానిని 4 వారి తేజకు శ అనిల మాక తంబు $ వనెనిం భూగో 
Mo) 

గీ 

త్తే వంచక మునకు హాతునై ఫ పరయ వాని, నట్టివంచినె మునయఎదు. + సంగగగముం 

డైన వానిని సత్యసోత్యం బనంగ, నలపవానిని శాశ్నతుం $2 నవాని. ౨౫|| 140 

. సూనృ్ఫత వాణి బుగేం బనంగా నెనగయును సమె యనం గ సమవృష్టిం 

గానంబడునపియగు మట్సి 2వానికిని బ్ర్రన్న్ష నమకం డనుశవాని ముహు తులా, ౨౫6 

య్య నిను భగనంతా! శరణం, బని నచ్చినవార మిటకుు 1 ఏను జగ కా 

లనమున మత్తుల్యులు నను, వినుతింపలో నేల యంచు 1 విస్లు"! యసెదో. ౨౬ 

aX . పరమేశా! యిట్లనకుము, పరికింవగ స సర్నలోకకపాలుడ నన నొ 

క్క_రుండపె ఇ చే మెల్లను నిను, శరణం బని నన్మియున్నశజనులము సుమ్మోా, ౨౬౬ 

క. నీకుకా వ్యతిరేకముగా, లోకములు చేను నీషలుగున మే మో 
శ్రీకలితా! తగువారము, నీకంబకా శరణ మొప్ప నే్చునె యెచటక. ౨౬. 144 

pg | ఈప్రవంచ మె యాదిశవృతమై యొ'సప్పాగు వ్యుష్ట్రిన స్ట వా ముగు నన్ని 

ప్రకృతియే దానికింశ$ బాదగు సుఖదుఃఖము లనుపండ్లవి "౩ "రెండి 1 నటేగియుంయి 

న త్త (నజ _స్త్వమశస్పంజ్ఞ కగుణములు మూండును దానికి $ మూబము ఆగు 
(a 

ధర్మార్థ కామముల్ $ కగుమోయ మననాల్లు రసములౌ భూరుహారాజమునకు 

తే. నిం ద్రి యములైదు శభ్రాదు ఫ$ 'లెటులగయజాలు 

విధములగు ముత్తు దబ్చీయు 1 నివులశో క్ష 

మోహజరలును మృతి యనం + బొలుచు నాటు 

నూర్ము లనెడు స్వభావంబు 4 లొప్పు మజీయు. ౨౬౮ 145 

% “నక్యస్య యోనిమ్=సచ్చ త్యచ్చ సళ్యం భూతవంచకమ్.”" ఆని వ్యాఖ్య, 1 “సత్యం చ 

సమదర్శనం, బుతం చ సూనృతా వాణీ కనిభిః వరికీ ర్తితా.”” అని శ్రీథకాచార్యులు. దీనిసారమే 

యిందు6 గలదు. '2 “బుతసత్య నేత్రమ్” అని మూ, “నేత్రం నయనసాధనం చేతారం వ్రవర్హకి మిళి 

యావల్ ” అని వ్యాఖ్య. ల “నను భవంతో౭పీ లో శేళ్వరాః మత్తుల్యా వవ .కిమితి మాం శవళ్లాం 

ప్రవద్యం కే” ” అనుధాని కిది, తెనుంగు, 
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సీ, సీ. త్యజ్తా ంసరుధిర మే$దస్సులు నుజ్జయు 

ఆ. 

2 

నస్టులు శుక్టృంబు 1 ననెకు నేడు 

భు తువుల్ వె పారల్ $ భూతవంచకమనో 

బుద్గ హంకారముల్ 4 పోల నెనిమి 

దియు విటపములు మీటియు నవరంధ్ర, ముల్ 

నవకోటరములు ప్రాణము నాన 

మును వ్యానము సమానము నుదానమును గక 

రము నాగదెవదో త్తములు కార 

. మును ధనంజయము ననంగ6 $ జను నివి వది 

వత్త్రములు జీవుం డీశుండు 4 వము లగును 

నప వ ప్రవంచాఖ్య భూరిమీహరుహమున 

కిట్టిదానికి నీళుండ $ వవ కావె. ౨౭ 146 

. ఈరూవంబగు భవమయ, భూరుహతేల్ల జము కార్యశభూతంబగు నీ 
వావయ నావృతేమునకుం గారణమును లయవదంబు 4 గాం దగుదుగదా. ౨౭ 

. పాలకుండనవు నీవె 1 బృహావిస్ట్య్వళులు, వానికారణములు $ గాన నెనె 
ద 5౬ 

యెట్టు లగుదు ననుచు $ 'నంతువో సర్వేశ, నీదువూయ వారి $ నిర్భరగతి.౨ ౯ 

క ప్పియుండుట లెల్వం 4 గన టెక నిన్నె నానాకారముల బ్రహ] యనం విష్ణు 

వనం శంకరుల డనఠతగను మట్ వెక్కు_నామములను గాంతురు $ నుహికచిత్తు 

లైన విద్వద్వర్యుకలట్లుచూ డక యన్ని యును నీదురూవముల్ $ గనె దలంట్రు, 

1  షవకీసుతుడం గాతయబోవు న న్నటి కీవందాన వినుతింతు 4 రందు వెని 

. పరశివా! జ్ఞానరూష! యోగపషక మప్పురుప్క యాత్మ రూపా చరం బననచర మనల 

నలరు లోకమునకు శేమోమాచరింపం దలంచి సత్తో్యోనవన్న గా త్ర ముల? డాబ్చీ. 

. తనరుదు వారూవములు స్కుజనులకు సుఖకరములు ఖల$జనుల కథ ద్రం 

బును గూర్చునవియు నగు వానిని డా ల్సువు పరుల శెన్న $ నివు సుతుండ వె, 

జ, సరనిజనె త్ర! కొంద ఆల $ సాధువు లు త్రమ మౌసనూధిం ద 

త్పరత స్వకియచిత్త తములల6 1 దానక రూపమునందొం బన్ని స్థం 

కరము సమ _స్తసత్వనిధి!గాం దగి యెంతయి చే శెస్ఫమైన సి 

వరమపదంబుజద్యయ ము $ బాగుగ గాంచుడు 'వీతేరాగులై. 151 

వర మెళ్ళ్వోర! నీవరవద, సరనిజపోతమ్లు నమ్మి $ సంసారాబిం 

దరయింతురు గోవత్సము, చరణముపొటిదిగ నెంచి $ సంతో హమున౯. 30 152 

1 “నను చేవకీపుత్త్రం మాం కథ మేవం వర్ణ యఖీతి చేత్తత్రాహః. ” ఆనుదానిసారమే యిది. 

ర్త “సమాధినా వేశిత చేతనై శే శ్రీ”. అని మూలము, వ్రినివివరణ యే యాపప్యవనం గలదు, 



28 న్ట బ్ర తాండవళ్ళపభాగవతము [అ 

న్. స్వప్ర, వ, శాశుండవయి 1 సత్వర శయుడవగు నోవ రాత్సర! భే సదు త్రెనుపద 

పోతము వెంతనె + పొలయ భ వాబ్ధిగా వత్సపదం బట్టు + వజలం బత 

మక్క_అయే లేక | యన్యుల కి క తఫీతీకీరము య్ _స్తరమునై $ పరంయగుభి నిస 

ముద్ర ముందరియించి 1 భూతజాల ప్రీతీ వారును దరియింపీవలంయు సనెమొ 

Gil, . తలయ్రునలా దన్మవోనౌక 4 నిలిపి యింద, వవతిటంబును బోండొర $ భి_క్తిజనుల 

శెల్లర కనుగృహాము వెదలేజల్లువా౭డ, ఏవకాప మప శత్తె 3 $ యోంశి (౮! వారి. 

క. నను భజియింపంగ నేటికిం గసుదమునుగాబె విపషశకలీతులు మోూయీం 

బని యందు పెమెొం వినుమా, వనజాషూ ! మేమే ము క్షభెక్కుల నును షక్. 

క. తలపోయువారు మూాథులె, యిలవ నటిండు, భిని 4 మోాళుండ?యి ని 
ఒఅ ల 

అ ర ana” క. షస న జ గో టా. W an రృలుండవు నగు సయం ద్కిమ్లుల నిల్బక ఛి క్రపరతేకీపోన నలసులై. 3౧. 158 

అఆ. అపరిశుద్లబుద్ద'[లయి వాదములయం ప్పి వటుత రమణ) బుద్ది § wen జ్ఞాన 

వీను లగుచుం చెక్కు. 4 మానుష జన బు, లెత్తి వ్రతతః టు $ లన గ ని. 

క. ఘనయత్నంబున సాధించిన మోశిసమోాశగమయి 1? ఎలంయా తివంబుకా 

జనన శ్రు,తాదిశము నొందినవారయి 1 క్ర సనిమ్మసన దమ్ సై 1ల5/ 

ఆ. అంతరాయములను 1 నవకృతి నొంపింవంబడుంగ;, చోవ $y "ర్ల WE 

తావకీనభ_క్షకతతి ము_క్టీనుండి భృం,శామును గసకయుండుం Ma: జుమ్మ్హు. 3౨ 

*డ. అంతియగాదు వారల మహావరణంబున సీను కావ నా 

వంతయు ఫీతిలేకయె మహా త్తరవిఘ్న ము లాచరింవ న 
త్యంతము “హీతువై తగినయట్టి చమూవతిముస్తకాళవై 6 
వింతగ సంచరించు రొగి$ విళశ్వవిభూ! వలుమూట వేటికకొ. 53 లట అటట 

er 'తనుఛారులకును దో _త్తత్కర్ల ఫలముల గలగించునడియు నసిక్కు_ముగ శుద 

సత్త (మయంబునా6 $ జనుళ రిరమును ధరీయించుచున్నావు 4 నరులు నట్టి 

తను వాశ్రయించి మోద క్రియా ూగతవస్పమాధు అనంగ $ బరయునట్టి 

చతురాశ్రమా కధీర్చ తత్ర నిను బూూజచేయంగ నే రుతు + కాయ ఏ మా 

ఆ. యింపకున్న 6 బూజయే చేయం జూలను చాన గర ర్థవులము $ తగ పుటింవ 

కుండ 'థాత! సత్త ($ మొప్పురూవంబు గ్యల్లమిని నష మెట్టికరణి సనుదొ. ౩౮ 

క. విను మజ్జానము దానా, జనితంబగు నట్టి 'అదశసంళి కమును బొ 

వను జేనెడు నవరోత్షం, బనుజ్ఞూనము కట్టు నెట్టు లా_ర్హళరణ్యా. 354 16] 
న. న! 

* “శ్వయాభిగుప్తా విచరంతి నిర్భయా వినాయకానీకప వమూర్థను వభో” ఆని మూలము, 
“వినాయశా విఘ్న హేతవః 'లేషహిమసీకాని స్తోమాస్తాని పాంతి యే శమం మూర్ణసు విచరంతి. 
విఘ్నూ౯- జయంతీత్యర్థ కి అని వ్యాఖ్య. 1 “సత్వం విశుద్ధం శ్ర శయ తే భవాక్ స్థిత శరీరిణాం 
శే య ఉపాయనం వసతి అని మూ. దీనివివరణమే యాపద్యమనీ * యెజుంగందగు. 
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తే. గుణములై న బుద్ధ్యాదులోకును బ్ర కాశ 
మును బొసంగంగం జేయునాగసునుడు సర 

సావీ వూర్టుడవునగు నీ 4 వతీగోచ 

రుండ వగుట కల్ల జ్ఞాన పోద్యుండవుగాన. 366 162 

1న అతనిసంబంధము $ వి నబుద్ధ్యాదిక 

గుణములు రాజిల్లు $ గుణగణముల 

కాతండథు సామీయొ ఫీ యలరు బుద్ధ్య్యాదుల 

యధిరోహణమున బళఛహ్యగుణరూవ 

మగు ప్రవంచము వెల్లు 4 నని యిటు లనుమిత్రు,: 

డవుమా త్ర, మె యగుశదువు మవోత్త; 

పరిశుద్దస త్త (యా$వమును దాల్చిననిన్ను 
గడల కొల దచా?కార మైన 

తే, యట్టి యంతఃకరణమందు 1 వోరితావ 

క పృసాదమువలన సాామాత్క్మ్రరణము 

కలుగం దగ సర్వసాతీవి $ కనుకం దత్త ఏ 
మగునె వాజ్బనసులకు గశమ్యుంబు చూడ. ౨౫ 163 

2న, కనుకనె నామరూపములు $ గాఢతరం బగుభ క్రి గల్లుస 

జ్ఞనులు భజింప సంతతము $ శ క్యము'లె యగు గాని "కర్త ముక 
దెననగుణాలిం బట్టి యిది 1 సత్యమటంచు నిరాహామ్తుచే 

యను డెలియంగ శ క్య్యమగు $ నంచు వచించుట తుచ్చమే యగుకా, 3౫4 164 

క. 'ఐన నుపాసకు లాయా, మానితకర మ్లులందు $ మాయాతీతుకా 

జ్ఞానమయు నిన్ను సాశీవి,గానే కనుగొంద్రుగాదె $ కమలదళాతు. ౩౬ 165 

క మనుజుం జెవండు నీవయిన $ మంగళ రూపము నామముకొ మణొ 

క_నివలనం దమిక౯్ వినుచుం స్ట గమృవచస్సులం దాను జెప్పుచు౯ 

విన వచియింపశేనితటీ $ వేయివిధంబుల సంస రించుచుకా 

మననముచేయుచుక౯ విపహీతమార్లముచేం దగుసత్కి_ )/యాతతికా, 3౩౬4 166 

లే. దేవతా రాధనాదిక$పావన క్రియలను నీమృదుపాదాబ్దగముల మనంబు 

నిలివియుండునొ యట్టివిశనిర, లమతీ, భవమయాంబుధి మున్హడు 9 వంకజాతు. 

l “గుణ వ, కావ్రైరనుమాయతే భవాకా ప్రకాశతే యస్యచయేనవా గుణ అని 

మూలము. దీనివివరణమే యిందు గలదు. 2 “న నామరూ పీ గుణజన్ల కర భిర్ని రూపీశ వ్యే తవ తన్య 

సాశ్నీణకిఅని మూలము. లి “శృణ్వక్ గణ సంస్మరయంళ్చ చింతయన్నా మాని రూపాణి చ 

మంగళాని” అని మూ. 



క్ర రీ 
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2, తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ, 

క. వరమం బగుమోయీముగన్సు హరి! శంకర! భాగ్యవశొత $ నఖిలేశ్వారుండై 

షు నీపుట్టుక నీ వరపదభూతయగు భూమిశవామాతున్యుథల్ . ౨౭ 163 

క. తొలలగినసవనియే యిప్పుడు తలంతుము భూభార మింకం 4 వఅంగు భ్రునముగా 

సులలితఖ భాగం బౌర్హా సలతుణాం ఫ్రుష్టంబుజములు తమని విమపెహ, వచా 
నో 

క, తావకకరుణకుం బాత తబ వసుధను స్వర్హమునుగి $ ననోలోకంపకొ 
టి చా యి ట్ స వాం కాగ! విభు! వలంతుల మైతిమి, నే సవకులకు నింతకంజు + షమి గలది. ౩౮ 170 

oir సంసారభయమును 4 సడలింపణగా౯జెయు పర మేశి (రా వప *శేప్ర షృతి బతం 

ద్వచ్చరిర రం బనతబడు ప్రపంచమునకు గలగదుస్ఫప్టీస్థీతుం వ కాల 

ములు నొ అయవికష్పతులు జగ సౌ శ్రాయుండయి యింతే రత్రి యొోయిం EE 

గట్పంవంబడుచుందుల $ గనుంగోొని నిష కారుండ పోగునీయంల న్య రూ గాయం 

శ్రే చా గానంబడుట వినో వెస $ మానుగాతి, నిర మూాలకి మగుడు $ గంగ నుట్ట 

నికు జన్మ ముగోల్లుట 1 (ప్రానట మగు నావిని"పము గాక న ఫీ అరయ.6 గలదె. 

ము, అని చె మెంతుము దివ్యరూవధర ముతా ఏ ఫ్రగ్వాననా నాకా 

జననంబందియు6 గార ఎ స్హ్రైకులస ఎfీజూగేంిటు పార ర్థుటే మ 

_రనితాంతొోజ్జ గ్రలరూవ “ముం గనియుి శ్రీ శ రామాఖ్య జని జని ౧చి వాం 

సనగ *క౦బవుగాం జెలంగి ఖభృాగువంశళింబందు రాముండ వై “ey jr2 

మ. సురముఖ్యాన్వ్యయమందుం బుట్టి మును సంగమ “ఫంచు నమ్ము మహః 
కరుణం గాచి వ్రవంచకాంతి కలుగం$ గాయ బేసీన కు యిదే 

తరుణంబందు వసుంధ రాగురుభ రశథార్యంతంబు వారించి న ని 

ర్భర తేజంబున సజ్జ్ఞనావళని ని గాకఐం బూనుమా 4 (ృవిభూ. ర గే 

క. వందనము నీ కొన రృుము, బృండారక: వు ఎద్య యనుచు ఏ మటములం ను ఇ తౌ 

నందుండు శివుడు నుతించుచు, సుందరి బెనక్షని గాంచి 4 చొ గ్రావుంట్రి, వీ త౯ా.6 ౮౮ 

మ. జననీ! మాయ భివృద్ధి శై విమల తేజస్సారులడై పొల్లు 4 Cy 

వనజాతుండు పరాల్పేపండు తేన దా;ఛ వ్యాంళ్ ముకొ సిదుకు 

మని నిల్చ౯ మృతినొందు యత్నమున సం?నద్ద్గుండుగాం గంసుం ఊం 

డ నిళళా దద్భయ మింతయేం గలుగకుంోడం గాచు బైవంయబుసూ. 6౧ 1/5 

క. నీతనయుడు యదునృవతి, వ్రాతీము రతుంవంగ లయ $ వగ వనునసి నీ 

చతమునం గల్ల దిశ నని, ప్రీతి వినుతించి రమకశబ్భం జశు లొగి౯ా 6౧ 176 

. సురవరు లిరితిగ నా వురుహో _త్తృమదిన్యురూవమును దోంచినయ 
కరణి నుతించిరి పిమ్మట, విరించిళంకరులం గూడి ఫ్ వ వే చని రమరుల్. 6౨ 177 

ర 

* “మళ్ళా గపచ్ళ వన్ఫసింవావరావా వాంస రాజన్యవిప్ర, క విబుథేషు కృశావతారః” అని 

మూలము. 



3.] దళమస్క ౦0ధ ము, 9] 

మూండవ ఆఅ ఛార్జి య ము. 

(రె శ్రీశృష్ణావ తారభుట్టము, థ9ఆా-- 

క. అని వచియించి పరిశీ, జ్ఞనపతితో శుకనుహారి ర్ +చంద్రు,౦ డీరీ 

తిని చెల్పె నవలికథనుక జననము చేనట్టివివీజగస తృముం డంతక, 173 
. ధర నవతరించుసమయం, బరుబేరల సక లసద్దు;ణాకర మై య 

చ్చాెరువుగ నొ వ్పెను బర మృేళ్యారుమహిమకుం దగినయట్లు $ సమయం బదియు౯, 

Cra 

oir థో దెవతం బనతజను రోహిణియు నుద 

యిం చెను గృహములు $ మించునిఖిల 

తారలు వెలయుచు 4 సాఠతరూవంబులం 

దనరారుచుండె న త్తటేని దిశలు 

సుప్రసన్న ములయి గీ న ేబ్ఫనై సంబర 

మందు నతు త త్రమ్ము లమలకాంతి 

"వలయుచుం డెను భూమి. $ గలపు ర గ్రామఘో 

వములు మంగ కసుచిహ్న ముర నలా; 

తే. నావగలు నిర్మలాంబువు 5 లమరం బాజా 
ప్రదము లంబురుహా శ్రీల 4 నమరియుండె 
వనసమూహమునం దరువరములంగల 

కుసుమగుచ్చంబులందు శశకుంతవితతి. ౨౪ 180 

1చ. మనమున కింపుంబెంవం దగుశమంజురవంబులం: జేయుచుండె భ్ఫం 

గనికర మళ్ల రుంకృతులం $ గర్జసుఖంబును గనార్చుచుండెం బా 

వనసుమగంధముం గొనుచు $ వాయువు ధూళయు లేక యెంతొ చ 

క్క_నిసుఖ మిచ్చుస్పర్మమునం 1 గమ్ర,గతుల్దగ వీచె నృత్తజీ౯. 36 10] 

. ధరణీసురముఖ్యులచే, నిరంత రార్చితము లగుచు $ నెగడెడునన్ను ల్ 
తరుణమున నందుం జక్క_(గం బరితోదీ _ప్పంబు లగుచు 1 జ్యులీయిం చెం దగా 

క. సురలయు సాధున్రులయు మదు, లరుచారం బ్రసన్న ములయి $ యలరాగెను, శ్రీ, 
హరి యుదయించెడున_త్తట్, సురదుందుభు లెల్ల "మొరనె$ సురమార్లమునకా. ౫ 

. గంధర్వకిన్నరుల్ శ కలనాదముల బాడి రెంతయు: దమిమోణ  నెల్లసిద్గ 

చారణుల్ స్తుతులను $ సప్పీరి “విద్యాధరులు నవ్పరసలును $ జెలి యాడి 

చి 

ళో 

1 “ద్విజాళికులనన్నా ద స్తబకా వనరాజయక ఆని మూలము. 'అర్థరాక్రసమయమునం బక్షీ 

భృంగ నాదములుండుట భగవన్మహిమమువేత నే యని యూహింపవలయు. ముందు నిట్లేయని యొన్న 

వలయు. 2 “విద్యాధర్యశ్చ నన్ఫతురవ్చరో ఇిస్సమం తద్మా 'ముముచుర్శునయో దేచాస్సుమగాంసీ 

ముదాన్యితాః” ఆన్లి మూలము. 



న్ఫీ 82 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ. 

రమరాళి మానిన _త్రములును హర్ష ము పొంగలగాం గురినిరి $ పూలనృష్టి 

యర్గరా త్రృమునప్పు $ డంధ కారము గ్రుమ్టియుండ జనార్లనుం $ దుదయమందు 

తే, సమయమున భూరిజలధరశసంఘ మక్టై యల్లనల్లన నబ్దిఘోకమాను"కారి 
గాంగ గరి ఖై భూతాళ $4 కడు జెలుగ, నేమి చెవ్చంగవచ్చు మహీత లేళ. ey 

క్, జేవస్వరాపవిణినం దగు, చేవకియం 'దెల్లలోకళదివ్యవసతియా 

శ్రీవిష్ణు వవతరిం చెను బావననంపూర్మకళలం 4 బ్రాచి శొశిగతికా, ౮ 13 

చ. జలరుహస త త్రనెత్రు రచ కృగదా ప్రముఖాయుధభంసులక్ 

'జెలం గెనుహాని నాలుగగు$ చేడులుగల్ట్న మాని గంఠమం 

దలరెడు కొ స్తుభింబున మహా త్తర' కాంతి నెనంగువాని ను 

జ్ఞ (లతర తేజ మొప్పం దగు బాలుని నద్భుగయావశీలుని౯. ౮ 186 

క, ఉరమున శీ (్రృనత్సాంకము, వరమంబయి యొప్బ్ప మధి ఫ్రఖాగము వీతాం 

బరమునం దగ సాంద్రవయో, గరసనుకనుక తి యలరంశ దనరెడు వానిక్, జ 

నీ, నిర్శలతమవీత 1 నీలర_కచ్చవిభానుర వై దూర్యశవవరమరత్న 
ఖచితేదివ్య కిరీటకేక మృ కుండ లకాంతి కొొమరారు నుదుటి ముంోగురుల నలము 

కనంగ నమూల్యరశత్న నిచయనిరి తకాంచ్భంగదములు కంఫనణము లింక 

నలరు ననేకభూ$వల మవహారోచులు పరమాద్భుతముగయ బర: నెసంగు 

తే. నట్టి శ్రీకృష్ణు వసుదేవుం 4 డప్పు జెంతొ 
విస స్మమాళ్ళుల్ల నయనుండైై $ విశ్వనాథుం 

దనయునిం గాంచి శ్రీహరిం $ దలంచి కనుల 
కజవుదీజలగ మజియును $ గాంచెం ప్రీతి. ౧౦౪ 189 

క. నీ శ్రీకృష్ణ డవతరించిన, యాశారణమునం 'జెలంగ౫నట్టి ఏధరదునుపహా 

వ్యాకలితసంభ్ర, ఎఖ, మంబున, నే కడువడి నీట మున్రి 1 యింవుపొదలలకా, ౧౧ 100 

*క, భూసురుల కయుతగోన్రుల, నా; సమయమున స స్పృృళంవ $ ననువ్ఫవడమి చేం 

'చేనె౯ దానము మనసున, నే సమయం బొదనునపుడె ౪ యిచ్చుడు నూహF. 

మ. తనుకాంతిం బురుటిల్లు చాల వెలుగం 4 డాం జేయుచున్న ట్టి యా 

తనయుం డు త్తమవూరుషుండు భగవ త్త _త్త (ంబు తా నౌ నటం 

చనుమానింపక నిశ్చయించి మతిథై1ర్యం బూని కంస ప్రభీ 
తిని వే పాజుంగంయదోలి హ _స్తముల భ$ క్రిం జేశ్చై నొక్చే_ండుగ౯. ౧౨ 0] 

1 దరము=శంఖము. 2 “మహర టైదూర్య కిరీటకుండలత్విమో వరిప్వ క్ష నవా స్రకంతలం” అని 

మూలము. “మహార్హ్య మనర్థ్హ ౦ యజై ఏదూర్యం నీలఫీతర క్షచ గృవిరత్న౦”అని భావార్థదీవిక్శాప్ర, చ, ళాశముం 

3 “సురుమహా వ్య్రక లికనం భ్ర భ్రమమ్మనల” మహమన నిట నుత్సవమనియర్థము. 4 “ఆస్స ఫోన్మదా = 

వనసౌాద త్తవాక్ .” అని వ్యాఖ్య. 



3, దశమస్క 0ధము.. 38 

తే. తత్స భావంబు నెజిలి గా$ త్రమును వంచి 
వినయమున నివ్విధంబుగా $ వినుతి చేని 

నాత్మ తద్దూూ /పదర్శనాశత్యంతనిళ్చ 

లతను గాంచల సమోాద $ మతిళయిల్ల. ౧౨ 

ఇడి వసు చేవుండు శ్రీవారిని వినుతించుట, థతా- 

egw పృకృలికార్భంబులం % బరికించు సరుషుండ వనియును గవలీమైనయనుభ 

వమగు నానంద రూ$వమున నుండుదు వనియును సర్వబుద్దివృ _త్తినికరమ్వుం 
గనుంగొను సాతువిశీయును నగు వరమవరుషునిగాం చెలియుదు $ రూడి నేను; 
బ్రగ్బుతిమమండ వై 1 పరలన నీవె యఘటనఘటనా శ_క్టి 4 ననుగమించు 

లే, చున్న నిజమాయచేత నీ 4 యురుతర ప్ర 
వంచమును ద్రిగుణాత్త ప పరిణతమును 

వొలుత సృజియించి దానియంశదును జొరంబడ 

కయె ప్రువిష్ణునిరితిని $ గనయిడుదువు. ౧౪౮ 198 

క్ర, కనుకోనె 'నేవకగర్భం,బును బొరకయె చొచ్చినట్టోపోలిక దోయం 
గను 'ఉయుచున్న వాడవు, వనజాయా! శ్రుతులు దినిశవర్దించుంజుమోా. ౧౮ 194 

deg వేటు వేటుగనుండి 4 విపుల విశిష్ట కారసిముల( జేయగ సమార్ణనములు గాని 

యీమహ-వాదు'లే $ యేడును స్వవికృతు లైన పోడశకము$తోోన కూడి 
యంత నికస్ట్ర కార సమర్గములునయి బ్రృహాండములను గశల్పనము చేయు 

చున్నవియే కచాఛసన్నుతిం గనునవి బృహాండములళ ర్ం బ్ర వ మందు 

తే, నట్టుగా౭జేనీ య వ్యానిశ[యందుం జక్క 

వ_రనముచేయుచునేె యందుం 1 బ్రభ వమంద 

నట్లు కసువట్టుచుం డెడు $ నవ్వి యండ 

ములు జనింపక ఫూర్వమే 1 పొలయుచుంట, ౧౫౪ 195 

క. జననము బ్రహ్టోండములం,దును వానికిం గల్డనేరీదుకదా; యిటునీ 

వును జేవేశా! నికర, మనుజాది వి?ష్ట్ర వస్తుమమండలమందు౯. ౧౬ 196 

క. -దొరంబడియున్న ను బుద్ధిని, స్ఫురింవంగాం దగుస్వభావోములు గట్టయు న 

చ్పైనున్సగ నింద్రియములచేం బరలగ౯ా గ్ర పాయింవం దగినప్రాగ్య స్తుతతిక. 

వ. కలిసీయున్నను గుణ కార్యము లై. నయా దేవాదిపదార్థవితతికిం గలవికారములచే 

స్పృృ్రంవంబడపయె సివ్చందువు మజీయును. 198 

. పతులుతముగూండ్ల $ వసీయింవం జొచ్చువిధమునం బరిచ్చిన్న $తం జెలంగు 

వానికిని బ్ర వేశ$వా నపరిచ్చిన్న తను వెలింగాడువాని $ కనంగ బాహ్యా 
Hin 

జ్ వ. క 
కదనుత పంహ్యా విస (| 33 a. ప విష్టవభావ్య సే అని మూ 

Uy 
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వ, 

శ్రీ తాండనకృష్ణభాగవతము (అ. 

మంతర మను భేద 4 మరయ లేకుండును సర్వము నీనమై $ సర్వమునకు, 

నాత్మవు సీవై $ యంతట వ్యాపించి వ స్తుస్వరూవ వత | $ వజులు నిన్ను 

'నేకదేళన_ర్త్రయేయయి మజి పర్కిచ్చిన్నమగుచు వ్యాప్య 1 మెన్న నగుచు 
వస్తు వనం రాక 4 వసుముతిం దగువచా, స్ట్గణ మూవరింవం + దరమె చేన. ౧౭ 

ఆత్మదృళ్య్వుగుణంబు లగు జివాచులయందే నాత్తన్యుతి చేకముచేత  పపహాదు 

లుండునని నిశ్చయించువాయ వండితుయు కాయ. నవ్వుల “బీసవ నృనమున మూగ్చం 

డని చెప్పంబడు. తర్కింవలా జెవాదులెట్ల నాచారం గామారంటు 

యగుటంచేనీ వస్తువులుగావు కాన జగంబెల్ట బాధితేంబగు. అట్టిజగత్చునుద 
న స్తుబుదిగ లయతండు వండితుం ఇట్టులగు? అగుఖండకై, వనిహుడన 

యవి కారుడన వు నగునీమాలముననే యీజగ॥ తున శకం స సృష్టి నతి లయముటు కలుగు 

చుండునని నెద్దలు చెప్పుదురు. స్వీగ ఏరుండ న. కానన న నిర్మిం "దండ. = అయ్య్యూను 

వికారా శ్ యుడవుగాం గనయటమయసచుందువు. సర్వ త్యాగిగుణములు గ లహ 

స్వరూవుయవు. ఇట్టి నీయం దీవి కారాశ్ర్యయగ్యము వినుద్దముగానేరదు. నిర్వి 

ళీ 

క్ర ళో 4 

శ 4 

మ. 

క 

కాయుయడ నగునాకీసృష్ట్యాదిక. 1 5 మెట్టుసంగతం బగునండో పని భోవోదు* శ్ర య 

ములగు గుణములకుంగల కర్మ ఎ తదిధగ్మ ంబు బెల్టు స భృత్వేశ ర్రస్టిములు మ నం 

దార్లో వింపుబడునట్లు సీయం  దుపచరింపంబ: సుచుండు. అంతియకెని పేటు'గాడు 

. వపదిపాలనము స సృష్టి 4 మరణమొంవించుట యనుమూండు కొర ము? లనుబ్" "నర్పు 

వారు విన్లుబ బ్రహోవామబేవులుగాని నేను గాదని యందుపేని వినుము 

నిజమూయచేళన 4 నిఖలలో శావన కార్యంబుకొఅకుం ప్ర బకాళనూన 

మగు శుద్దస త్త _త్తృీగష్షమశయంబగు శుక్ల వః స్లమ్మును, సృష్టి కాకర్యోమునిమి. త్త 

వుయి రటోభావితంబన $ నట్టిర_క క్ల 

వర్ల మును లయకార్యంబు ' $ వారక యొన 

రంప గం దమోమయం బగంశకృష్ణ సనగ 

మును గ్ర హింతును కరుణాబ్ది $ వనజనయన. ౨౦ 20] 

దనజాము. డనం బితామవాుం డన రుద్రు,6 డనంగ వారె 4 మయైరికదా మూం 

డునువర్ణంబుల మువ్వురు, తనరారుదు రట్టివారి 5 తనువులు నీచే. ౨౦ 202 

కరుణాస్టీ ! యఖలేశ్వరా ! యిపుడు లోకం. బిద్ది చీకాకునొం 

ద రయ చొప్పంగ6 గావ నాదయిన సాద్య © బందు జన్ని ంచి భూ 

' వరనామంబుల వీరరాతసులు చేవట్వేషనై వుట్టి వె 

కర వీరాగ, ణులక్ మవాహవముకై 4 కూర్చంగ నేర్చ్పొప్పంగకా. ౨౧ 208 

వారల నడపీంవం నా, వీరుల నెల్లరను నీన్ర 4 వీఠంబున నో - 
ధరాగృగణ్య! చంపుదుు, వారయంగ దురాత్శకుండగు $ నక్క_ంసవ ంసవతి౯. ౨౧ 204 



3.1] దళమ స ౦ థ ము, 85 

చ. సురపరిరక్కా! సుగుణ[శ భితులై తగువారి సంగతికా 
సరివడనట్రి భో జపత్$ సమద మొప్ప నీవు కారణాం 
తెరమునం టుట్టంబ' యదు $ తప్పక మద్ద్భృహమందు నంచు నె 
వ్వర్" పచియంపంగా విని భఫ$వవ్వరన నాదరులక్ వధించెా. ౨౧౮ 205 ల 

శనీ విచటు సవతరించుట, సేవకు లప్ప జగ తేల్చ $ ల ఘుంబున ఖీ 

తావహశి స్త్రము 'దాలేిచి, యె వచ్చు నటంచుం బల్కు ( బన్ని స్వబుద్ధి౯, 9.9200 

చ. పుషపన అణ్బలమణసోమూహమునం పగువాని నాత్మ బుక 

దరుణు౮మిన్న చెనక మువంబునం గన్లెని కంసఫీతి న నా 

తురతను బొందలయముండయు విగధూతవిఏ ఏోధిని సూనుం జూచుచుకా 

దరహానితేంబు మోమునను $ చాండవ మాడ నుతించె నివ్టిధిక. ౨౩ - 207 

అగ్రి దేవకీ దేవి భగవంతుని వినులిం చుట. ' రికా 

చ. శ్రుతులు వచించు నిన్ను నొకకరూప మటం చ దియేది యన్న సం 
తితమును న్యకృృమై తెగక $4 తా నొగిం గారణమాట నాద్యుమఃక్ 

వితతముశింబుం గాంచి యుతీన్ళాదిని గాంచుట బ్రహమంచు స 

న్శతుల సుచింపంగా నలరి మానితమై మట్ పావనంబు నై. ౨౩ 208 

*నీ అది వ పృథానంబ యా $ ననరాకి బ్యోతస్స (తాపమై చేతనం 4 బై వరగొడు 

సన్న 'పం'గాంచి 1 యట్టులె వై "శషీకులు వచించెను జ్ఞానగుణముగాక 

సమ్టుణంబయి తగి నియతి మోమాంసకు లనుజ్ఞానపరిణామి $ యనంగ రాక 

నిష్వకారం బన 4 నెగడుచు ను _త్తరమిామాంసక శై ణి 4 మెలలసపవుమ్మ 

తే, ర *యముము.ము సమ్హతం స్ట బై నయట్టి, స్ట కవిత ముణామి (3 సంజ్ఞికంబు 
sow pe 

గాక స త్తమ యగిననర గాం దగి వ మజి, , యద్దిసామాన్యమా యన $ నట్టుగాక. 

నీ. నిర్వ" సమం బను $ ని ర్త టవ ప్రఖ్యా గని కారణత్వేము $ నుట సల 

యంబని బప్పంగా గ సర్హ్మంబుగాక నిరిహమే యనివల్కనె తగుచు 

సన్ని ధమా త్ర తన శ సెక లకారణమయ పర "గడు కార్యకశల్బ మగునిట్టి 

వస్తు పయదయి యావ స్తువె నీవు; ేవలకార్యక ల్పత $ నలరక “ముజే 

తే, బుద్దిముఖ్య కర రణసంఘోమునకుం డాం బ్ర, దీపకంబగు న థ్యాత్మ+దీప మనంగం 

బేరుగాంచిన హ్రైోడవు 3 నీరజాతు, నీకు భయమనం గలదె 'యోశనిఖలరూప. 

క. వనబోద్నన్రు జీనతమ్రే యనంబడు ద్వివరార్థ కాలమని యయ్యది దాం 

టినమిరాంద జ రాచరలో,కనిచయము లయంబు గాంచతగా న త్తటీనికా, ౨౦౮ 

క అలరారు మవోభూతం,బులు తగ నాభూతనూత్త్య్ర్యముగం బ్రఖ్యాతిం 

ఈ ్రావం య త్రళ్చాంహురవ్య కృమాద్యం బ్రవ్యాజ్యోతిర్నిద్దణం నిర్వికారమ్. అని మూలము. 

దీనివివరణ మే యిందు: బద్యద్వయ మున గలదు. 
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జలు నహాంకారంబున, విలయముగన నది వ థానోవిమయమునంముకా, ౨౦౮ 

ల కాలవేగమ్తునం 4 గాంచంగాం బ్రశియంబు నిది యిటు లినమకరసు మరలను 
దీని నుద్బొధింపం$ గా నగు నిట్టులే యనుచు సన్నంటిని 4 సరయిుచు అయ 

' మను నదిలెని మువాత్తుండవా నిప యుకండ పే "సేటుంచి[యుందుగా చె; 
స (లో (రా! నిమేశవం బాదిగా హోయసము కోోసలగా వీవిశ?ధముగి నుండి 

తై, విశ్ళచేస్టకు హాతువై $ పలయు కాల్క మరయ నీలీలయగు సందు $ "6 య అల్ల; 
"శేమధామమ వగునీకుం $ జేతు లోగ్టీ శరణు చొ స్చద నో హరిసర్వనాథ. ౨౬ 

చ. వురుషుడు మృత్యురూవతను $ బొల్చుఫణంద్రున కై ఫతులా 
వరుసగ లోకనంతతులం $ బరులు పాొటుచు 'నందునెని ని 
ర్భరమగు మృత్యుసంక టము $ వాయు సుపాయముిప్ర ప్రాగ్గనిం 
బరరెగెడుం పుణ్యక ర్యవరోపాక వళింబున నె తసంతటకొ. ౨౯౬౦౮ 214 

ల్ో 
ర్భవసర్బాగతిభీతీ మాని సుఖమై $ ప్రాణాః చేవాంబునం 
దు వీధికా నిల్చిషుదాశ నుండు; మజమ్మ$త్యుసన్భంసర్చంబు 

మ. భ వదం,సఘు, ఇంబుజసేవ పేయందగు సద ఇగ ంటు పొ, ఫీంక డై, ఖ్ Nar స్రీ లో ర అం 

౧ 

_కృవరుక్ వానిని జేరంగా పెజచు నా)ధిస్యుంజు ము కుం ఉగులా. ౨౭ పీల్ 
ఉ. వెమకరుండవై తనరు $ శ్రపత చూచుటశకే భాయంకటుం 

జై మహనోొప్పు కంసుని భశయంబున నుండు మప+* రుల మముళొ 
నీమహితాం, ఘీ నేవకుల (1 నెమ్మి చలంగుంగుం గూపవయ్యు భ్ 

కమర వంద్య భృత్యనివహా_ర్చిహరుండవు గాపె యవ్చషంకా, ౨౭౮ 216 
ఉ. పెౌరుషరావమోూయది య$పారథ వన్తహామంబుం ద ల్పడ౯ా 
_నీరజనాభ! 'యోూగు లెద $ నీదగురూపము ఛ్యాసనిష్టమై. 

జేరిచి కాంచుచుందురు ప్రసిద్ద మిద శ్రుుతులందు, వమూాంసప్య 
కర్పారుహనంఘు మిద్ది గనం $ బొలదు “గావున నట్లు చయ "పు. ౨౮' టీ! / 

ఉ. ఓమధుసూదనా! యఘుము 1 లొవ్చని చేసిడుకంసుం డఫ సీ 
వీమెయి నాదుగర్భమున $ నే జనియించు 'జటఅుంగకుంటియే 
శేమము గాన నవ్విధిని 5 జేయు మధీరమనస్క.నౌట నా 
భూమిపునుండి నాధ్వసముం $ బొందుచునుండుదు నేను నెంతయుకా. ౨౯ 216 

ర్ ఓవిళ్వాత్తా! విష్ణరా!, కావున దరచ క్రవద్య కగదల్చలువ్రునకా 
'బావనగతి రాజిల్లుచు, శ్రీవిలనీతమై మునింద్ర1నేవితమును నై. ౨౯4 210 

క. నాలుగుభుజముల 'నెంతయుం (గ్రాలుచు మటీలౌకంబు $ గాక యసమళతే 
జోలలితంబగు రూపము, చాలించి కిశుత్వ మొంద 1 సమ్మతిం గనుమా. 30 220 
పృళయావసానంబు $ పట్టున నీవ్రవంచమ్లు యథావకాాళముగ స్వతను 
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UX 

౮ 

వునయందు ధరియింతువుగద పరాత్పరా! యట్టినీ విత్తత $ నస దీయ 
గర్భమ్హునం బుట్టః $ గా నోచం గల్లితి నాఠార నరలోకమందూ నీదు 
మహాతవిలాన మోశమాడ్కి జెలంగునే నరులపోలిక లట్రి,వరుస నుండు 

. ననుచు ననుకరించు $ ననుటయె తప్ప నీ కిన్ని యేల యనుచు $ నెసయభ్రి 
దెవకియు నుతింహాదెవాడి దెన్టం డ్కిమ్లాడ్కి- బదులు చెప్పె $ మనసుపొంగ. 3౧ 

. టసాధ్విమణి పూరం, బౌ” సర్లమునందుం బృశ్ని $ యనుపెరు దగం 

గా సమధికవిఖ్యాళ౯, భానిల్లీ తి వపుడు మనువు  సాయంభువు(డౌ. 3 ౧4 222 

. ఆతని ప్రభుత్వకాలం, 'బాతతభర్శమున సాగ 4 నవగతపావుం 
డై తనరెకా వసుదెనుం, డీతడు సుతపుండనం బ్ర జెశ్ళరుం డయ్యెక్. 3౨ 228 

. కమలాసనుండు మిము $ గాంచి వ జాసర్ల మొనరింపుడీ యని $ వనిచె నంత 
రీ లో 0 

నిం ది యన్రూ్టీహంబు (| స్వెచ్భలాం బోనీక స్వాధినమందుండు $ న ట్లొనర్చి 

నిరుపమ మిది యన $ నెజం దవ స్పానరించితిరి కాలగుణములై + వరణయచున్న 

వర్షాతవపంబుల $ వాయుహీమంబుల ఘర్థాతిరేకంబుం 1 గడు సహాంచి 

. వ్యాసముల నక్రైబంధించి 1 సాంతమలము, లనందగినయట్రి రాజసమును దమోవి 

కారములడిలుపడ జేసిభూరుహచ్యు,తమసుఫ లపత్త్ర ములను వాశతమునుదినుచు, 

, నన్ను మనస్సుల౯ నిలిపి 4 నావలన౯ా బవాు కాంత. లొందలా 

నెన్ని ప్రశాంతచి_త్రముల $ నిదవిధిక మదుదారపూజలకా 

సన్నుతుల౯ ననుం దనిపి $ చక్క_నినిష్టం దపంబుచేయంగాం 

బున్నెమువండు నానియతి $ వూజ్యతరంబుగ సాగ నొక్క_టకా. 3౫ 225 

ద్రిరున్రురు తపమొనరింవంగు సరిగా బం డ్రై ండు'వె లోనంవత్సర ముల్ 

సురమానంబునం చజెల్లెను బరమము దుష్క_రము నాతోసం బగు సాధ. 3౫౮ 

. అనసఘుమనీషులార! ననునన్వహ హ మాత్త ను బాదుకొల్పి చె 

సిననియతి౯ గ్రృహించితిని శ్రీ శ్రీకరమైనతపంబు భ్షి శ్ర 
ద నెట్ మదాతే తృతృ_ప్తికీని 1 దోవల మయ వర వ్రడానవ 

టునికరమందు మిన్న నయి $ (గ్రా గ్రాలుదు నే నని వర్క వెండియుకా,. 3౬4 227 

. మిముంగార్చి పల్కతిని నిప్పు “మనోరథ మెట్రిడానిం $ బొందం దలంచి యి 
ట్రమహాతతప మూనితి రోసేమిం గోరుం డొసంగువాంయడ 1 ధన్యులు గానక, 

, అని వచియించునాదువలు $ కాదృతిమిాజంగ నాలకించి మో 

రనఘులుగాన (్ర్రామ్యువిషశయంబుల నింతయుం గోరనట్టిపు 

ణ్యనిచయ మెంత్ "చేసిన మవాత్తులు గానం దనూజుం ౭ గాంచనో 
చిన యొకపుణ్యకర్మ మును 1 జేయనీవారలుగాన నత్తజి౯, 3౮౮ 229 

. నామాయచేత మోహిత్యులై ము_క్షిని గోరగమాని యాత్మ భవుని నే 
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నామాడ్కి. నుండువానినె, 'యోమానితచిత్తులార! $ యొగిం గోరంగ౯ా. 3౯ 

క. వర మిచ్చితి నళ్లై యని యరిగిపి నాలోకమునకు $ నంతట మోర 
_త్రరుణమున మనోరథ మృిక్కారణ్గ నీజేలటుటయును $ గాందులుతిజకా. జం] 

ఆ. విషయసుఖములను సుశవి_స్తృతీమిజుంగ, ననుభవించితిక మహాత్తులార 
యంత శీలమున మీపశాదార్భమున సాధ్యుసద్దుణా౪ళ సొంషము)సాటి లేళ. రంప్తుల్లి 

కం! / “లన nan) న్ ”” గ సానా ష్ ళ్ [ Ne కీ ' నీ లోకంబులందెల్లం $ బ్రాకటవిఖ్యాత గలయట్రినెం బృష్ని కగళ్ళుం డనంగ 

మోకు గుమారుండ ) నై కల్లీతని మా యవలిజన్మృంబున $ సదెతో యనం 
గగ వ్రివుండన జనిం $ గాంచితి రట్టి రెండవజన్త మందు సాశధ్ధునిర మద్ది 

వా 
షన ర లా గప ద జీ భో Me wat జ సార్థకంబుగ నెను $ నాతృభవుండనై సె రుపెంద్రుం దనం గోరి మోకు 

ఆ. వాంఛపొాదలం బుట్టి $ వఅలత వామన్నాశావరకావణమున 4 గారవమున 

నాకు? బ ఖాషత మె మో, మూండవివగు నిటికభ ను 
వామనాఖ్య స బ్రఖ్వ్వాత మయ్యె శ్ రడ సో గం నిట్రోపుట్టువునను. 

క. అపితియుం గళ పను యూ%ూయవనున సీనాము మూని $ యలెంయమిా శే 
ముదమునం దనయుండ నై యి, ట్లుదయించి/6 బూర్వ్యరూవ 1 'మొపాృరంగక౯ా 

] బు జ అ యి (జో గా లో శశ శం న. I, సూనృత మో వాక్యంబన్సియ నమ్హుము పూర్వభ వము 1 లీక్ దగులంగా 

నీనారూవము6 జొవితింగాని నుజొక్క_ండిం కోరోశకాదని నులీయుకా. €'౩ల్రవిత 
గేల 

బో జ య అడం YD ue sr CRIN క. ఈరూవంబునం బుట్టక, యతరూవమ్ముననొ వుట 5 నిల మర్మ్టులర్రై 
మోరుంట నాదువుట్టుక, యీారీత నటంచు మోకు $ నెలులం దరంభబే. 5 3q2రర్ 

ఆ. మ ర్హృలంగ మునను (| మామకజ్ఞానంబు,గలుగ (బోద; మాసం 4 గలుగలలవొ 

యిట్టిజన్మము లని 5 యెన్న (బోకు డటంచుం బలుకంబూసన హరఠియయు $ ఒటతెభణితి. 

క. ననుమోరు వుత్ర భావం,బుననో మటి బ్రహూభెనముననో 'లుమా 
అును న్నహమూని చింతిం,చిన మత్చరమగతి “కెలమిం 4 చేషదుమునుత్తీ అమి? 

“చ. అని వచియించి యాజనకు $ నవు కనుంగొని కంసునుండి ఫీ 
తిని గనుదెని నన్ను గొని $ తెప్వున గోకులనముందుం జేర్చి నం 

: దునిసతీయా యశోద యను$తో "య్యలిక౯ జనియించినట్టి నా 
యనువమమాయః దెమ్లు పనులన్నియుం జేకురు దాన మో కొగెక్షా 

చ, అని యిటుపల్క్ శ్రీహరియు § నవ్వలం బల్క_క యూరకుండి చ 
క్క_నిదగు స్వీయమాయం గొనిశకాలవళంబున సంశయించునా 
జనకులు చూచుచుండంగ నిశకామము ప్రాకృతుయే యనంగ నొ 
వ్పిన శిశు వయ్యె నవ్చెరువుం 4 బ్రీతియు వారికి "హెచ్చునట్లుగకా. రజ 239 

1 “సత్యం మేన్యాహృతంసతో అని మూలము. 2 'యదిశంసాద్చి భేషిత్వం తర్ష్మి మాం గోకులం 
నయ, మన్శాయా మానయాశుత్వం యళోదా గర్భసంభవామ్.” అను నధికపాఠమున కీదిపద్యము. 



3.] ; దశ మస్మ్య_ ౦ధ ము. 39 

-ఆఅథ్రి వసు దేవుండు శ్రీ కృష్ణుని మే వల్టియకుం గొనిపోవుట. రిఆా- 

చ. హరి యిటువల్క_ తా శిశుత 1 నందంగనే వసుబేవుం డావరా 

త్సరుం జెటు హాచ్చరించె నలోపద్లతిం బూని కుమారు నాతనిం 

' గరములు దోయిలీంచికొని 1 గ్రక్కున నాప్రరుటింటినుండి యే 

తరుణమునందు వెల్వడంగ 4 చాను దలంచెనొ యప్పుడే యటకా.. రో=4qy 240 

క. నందవ్రజమున నందుని, సుందరియని ఖ్యాతింగను యశోదకు జన్నిం 

చెం "వనయ యగుచుం చి జగ )త్పుందరిహరి యాగమాయ 1 చోదన్టిము గాగ. 

“ద, జనన మె లేనిమాయ యటం జ క్రిమవోజ్ఞను బూని జన్మముం 

గనియెను; విష్ణుమాయ దగం$క మ్రకరాయతశ క్ట కించేసి ము 

య్యన సకలేం' ద్ర యంబులయు $ 'ప్యాప్పతులెల్ల ను మాని గాడని 

దృను గని దాగ్గకపాలకులు ? ఛాతి పయిక్ శయనించి రొక్క_టకా. ౮౪౭4 242 

ఉ. పాత్రలు రాూాగమాయ దగు+భావమురీతిం ద, బోధ మింత చే 

కకూరమిం గరార్కుచుండి, రిటం 4 గ్యూరనిశార్టమునందుం బుత్రుం డౌ 

శ్రీరమణుకా శిశుత్వమును 1 జెందినవానిని గొంచుం బోవ 
క్రకారసుతుండు యత్నమునం 1 బొన్నె మనంబును దైవ మెన్నుచుకా. ౮౪౭౪ 2483 

ద్యారములం బెల్ల $ దలుపుల నాయసకీలళ్ళంఖలములు $ చాలద్భఢము 

గాం గగార్చంబడియుం టెం 4 గంసు నానతి మెయి హరినెత్తుకొనిపోవు 5 టతిభరంబు 

గానుండె, వసుదేవుళ డూని నిబ్బరమును దనయుని ఇాకొని $ తరతె నప్పు 
దాషరములన్ని యుః 1 దపనునిరశి చే నంధ కారము లట్టు $ లర్భకవరు వ్ 

లే, నెత్తుకొని వసుబేవుం దధశ్తుగు వేశం దామె తమయంత విడివడి యేమియడ్డ్లు 
చేయకుండెను, బర్జన్యుం $ డాయెడ మెల్క మెల్ల నుబుముచు వగ్షించె $ మేలుసోం 

క. ఒరులకుం గన్పడకుండం, నురశేంద్రు, డు వృష్ట్యిం దడియాకుండ (గ శిశువం 

బరిరతీంవలో ' జ్యోరము, పరీసరమున నెదిగి భూరఫణములం గె వ్పె౯. రణ 245 

మ. ఉరశేంద్రుండు ఫణాళి చేత ఘనవృశష్ట్యుదే, కముకా మాని యా 

'పరమేశు౯ శిశురూపునిం గొలిచిరాం $ బర్జన్యుం డస్టవు ఫీ 
కరవృష్టీం' గురియం బ వాహ "మొగం బొంోగ౯ా లోశుచప్పం గనం 

/ 

' దరమేగాక వెలంగ వెల్లువ నితాంశతం బొవ్బ్చంగాం చైవయిక్, vey . 246 

6. తుంగతరంగముల్.:. పాలయం 4 దోడనె శానము లుప్పతిప్లి వా 

నిం గననీకం గప్పుచును 1 నిర్భరవేగమునం జనంగ భీ 
తిం గనంబజేయు సుళ్లు నొకతేపకు వందలుగాం గనంబడం 

దొంగాదు'వేడ్క-మై యమున 1 భూతభయంకరలీలం బాలుచుకా. ౫౦ 247 

ce 

* “యదా బహిర్ష ౦తు' మియేవకర్ణ సజాయాయోగమాయా” అని మూలము, 



్ఫీ 40 శ్రీ తాండ వకృష్వభా గవతము [అ 

మ. మునునీతావతియైన రామునకు 'చోన్తోదంబునకా మార్ల మి 
చ్చినసంద్ర, ంబును బోలి త్రోవ యొుసలొకా 1 దీ శ్రీకృష్ణంనిం గొంచు నె 

మన మతో యురియాడ్ క నీనది నజేశమాడి ౦ దరింవంగ నౌ 
నని యూహిం చెడు శూరవు త్రునకు నోయ్యంబొవ్చ నొక్కు_మడక్, Xo 24 

*లే,యమునిసోదరియయ్ను నీయ్యఖలలోక 
పతిమవోజ్ఞ ను దలందాల్సి + వథ మొనంగా 

భగవద రాజ్ఞాను చాంకుడువారు గలరె 

హారివార బ్రహ పాలైన నెందై నం గాని. ౫౦ 9:1) 

ఉ. ఆనదిదాంటి 'శూరనుతుం $ డప్పుడె నందునిమంవం జేరి శ్ర 
జానిమహోజ్ఞ న త్రటినె 5 సంభన మందిన యోగమాయ 1 జా 

నానతి న “సంతతి నిశకజూంగముబే యెొజలులంగ లేని య 

కు నిదురింసం గాంచి మపి 4 నెంతయుం బొంగి యశొదళయ్య పై. toy 250 

చ. తనసుతు నెట్టులో యునిచి $ త_త్తనయం గొని కృష్ణునాజ్ఞ నొ 

య్యన మరల౯ స్మవాసమున $ కప్పుడె'చేరి స్వదారళ య్యనై 

నునిచి విధిం దలంచుచు చీయోమయశ్ఫంఖలముల్ పదంబులక్ 

మునుపటియబ్లు కన్నడం $ ముం డిశసాగు నదేమొ యం చెదకా. గంట 251 

క. తలపోయుచుండా నందుని, జలజూతీ యశోద బిడ్డ 1 జనియించుటయే 

అెలిసికానెం గాని నిద్దుర, పాలయుట మైమజుచి సృృృతియు6 $ బొలయకయుంటక౯. 

ళ్ తనకన్న బిడ్డ మగశిశు, వని యాండుది యనియు నెటు $ కాయాసమునకొ 

దనుం దా నెజులోని నిద్రం, గనియుండెను కౌరియుండెం $ గడు దీనుండై. ౫౩ 

రి 

నాల్లవయ థధ్యాయ ము. 

-అ6 కంసుండు దేవకి పృసవించుట విని త్వరపడి వచ్చుట. రితా- 
క. అని శుకయోగి పరీత్సీ జ్ఞనపాలున కిట్టులనియెం $ జ శ్రీ యనలిగా 

థను దెల్పెద వసుచేవ్రం డనుగతశ్ళంఖలపదుండు ౯ నై యుండంగకా, ఇ 204 

క. తమయంతన నగరద్వ్యారములన్నియు లోన వెలిని $ రాజూజ్ఞను 'నే 
శృమమున సంవిహితముల్రై యమరం దగు నట్టులుండె $ న ఏ త్రరుణమునకా. y 

ౌలిశారోదనధ్యని విని కావలి వా నెల్ల ర్ల విశ బాంతచిత్తు 
~ లగుచు మేల్మా_ంచి చేశ యరిగి కంసునితోడ దేవకి ప సవించె $ చేవయనుచుం 
ల 

డెలిపిన భోజుధా శ్రీపతి యెద్దాని వినగోరి యతిశయ$భీతిం గనుచు 
నెదురుమాచుచు నుండె $ నది యస వినబడ శ యనంబునుండి యూశసంతతిం బొలి 

cio 

* “యమానుజా” అనుమూ క నుజా లమున. గలయర్థచ మక్కృతిని బెంచి వ్రాయనయ్యె, 



ర] దశమస్క 0ధ ము. 41] 

క 

G. 

. "లే. యింవ నద్దియె యద నని యెంచి లెచి, మృత్యువును జంవంగోరుచగళమిగు లందడయ 

డుచును దలవెం డ్రుకలు వీడుశడు నవి యక్షైచక్క సవరింపం జాలనిసంభ్ర మమున ం 

వరుగిడి నీళ్లాడిన మం,దిరమును జేరె౯ మనంబు $ లేళయవదవ్చ౯ా 
ద్వరపడివచ్చిన యాసోోదరుం గని చేవకియుం జాలోదై న్యము గదురకా. 3౮ 257 

మన్న నచేయనట్టిం దగు$మానిసీనైౌ నను విన్న యంతనే 
యెన్న (గరానిజాలి జని+యింవంగం జేనెడు నట్టివల్కు.లకా 

విన్న (దనంబునం బి3 9 విశ్రుతవంళమునక జనించి యా 

వన్నులం గావం జాలుదువు 1 (బౌాతవు గోరుదు మేలు నా శెద౯ా, ౮ 258 

. కనుంగొను మేనగోడ లగురగాని నిను౯ వధియింప భూమిచై. 

జనింగను మేనయల్లుండె నిజముగ దీనికి మేలుగోర నిం 
క నెవరు నీకు నీడు విను 9 కన్యను జంవలగం బూన న్యాయ మే 

మనమున నెన్ను మిట్టిపని $ మానుము న్యాయము గాదు సోదరా. ఈ 29 

. వ్రింతేకుమున్నె నాకు జనోయించిన సూనులం బావశకాభులకా 

జింతయొ లేక చంవితివి 4 సీ! వురికొల్చెనొ దైవ మేదిని 
న్నింతటిగొవ్చ కార్య మిటు+'టే దమొనరింప్ర మటంచు నన్నరో 

యింతి యిబొం గదా యొసణగ వే యొశదానిని నైన ని త్రణీ౯. ౫ 960 

కడపటికూంతు రిద్ది యిశగగల్డుదురే యనునాళ యించుశేం 

బొడమదు నెమ్తదికా ముదిమి6 + బూనుట నా కొగిం బుట్టినట్టి యా 

కొడుకుల నెల్ల: జంపితివి + కోరినయక్లై యనుంగుశెల్లెల౯్ 

బుడుతలచాన్రునుం గనుచుం + బొ్క్కెడుదానను నేను సోదరా. ౫౪ 26] 

. దురద్భస్థనంతురాలను, జరమ ప్రజ యిద్ది నీవ్ర 1 త్యైవిభుండవు నో 

దరి నని చిన్నికమూరికం గరుణ నొసంగం దగుదువు+గా యని మణియుకా. ౬ 

. వనరుచు నతిదీనముగాం దనయను గాయగిటనుబేర్చి + ధర్మముగా నె 

వన -మొగిం గరుగయగ వందెడు, వనితామణి బి ట్రద ల్బె $ వాం డకరుణుంటై. 

. ఖలుండౌట సహజహ_స్థంబులనుండి జవంబుమిోలః + బుత్రికం గొనియె౯ా 

బలిమి౯ా ద_త్తరుణముననె, యిలవై జన్మించి కన్నులే సెటువకయె. ౭ 264 

. కరములం దాశనేం దగక + కన్ను లవండునవుంగూర్చు బాల సో 

దరసుత యంచునై న నిది శ తవ్బనిహైనం దలంస కొక్క న్యా 

ర్థరతినిమా త్రమే గనుచు + దానను సాహృదముం ద్వుజించి "బే 
. 9 ఖో | 5 

2నరణము లక్షై పట్టుకొని $ సాంద్ర శిలా గ, మునక మహోగుడై ౮ 26౮ 

1 “తమావా ్రాతరం జీవీ కృపణాకరుణం నతి అని మూ, “కృవణాకరుణం అనువదముల 

యర్థ మే యిందుం జక్కం7ాం చెల్పంబడినదని యొణబుంగందగు. 2 “అపోధయచ్చి లావ మై'అని మూ, 

ఛాం-భాగ-ర 
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1అ. ఎత్సివై చె; నిట్టు + "బేయంగ న బ్బాల, బండమిాంద6 బడక 4 వానిచేతి 

నుండి యు యొగన్ 1 వో్చిమమార్షంబునం; గానంబడియెం గంసు + మాన మెడల. 

చ. సురవథమందు నిల్పి కడణశోభిలు నెని నిది బావుంవుల్ భయం 
కరగురుళ స్త్రముల్ వెలయరగన్నడ విష్ణువుతో జనించియు 

న్నరమణి యోగమాయ యట ీ నై జళరీరము కన్సడంగ' ని 

ర్లరతరువుప్పృహోరములు 3 రాజిల నాభరణాళ యొప్పగకా. ౯ 267 

న్స్, దివ్వుగంధపుంబూంత 1 చేవాము వెలయంగఈ గమ న్యస్త ంబును ్ట గట్టి చావ 

శరకూలచర్మాసోళంఖగడాచ క్ర, క,ముల ధరియించి సున స్తులక రాష్ట్ర 

కము మెజయుచునుండ స గంఫర్వచారణనీద్దులవ్పరసలు $ చేతు లొగ్టి 

కిన్న రు లురగులు 1 క్ర రించి కానుకల్ కరములంబూని యు$త్యంఠళమిణ 

తే. దన్ను ంొగడంగ నలరుచు 4 మిన్ను6 గనుచు 
నమియును జేయం జూలకయే తనుంగ 

నుంగొను పాపాత్తునిం గంసుని గని యూరి 

మందముతి! విను మివ్లు నామాటం గడణనత. ౧౧ 969 

6. ఎమిఫలంబు గల్లునని $ యెంచి ననుకా వధియింపం బూనితో 

నీనురలా హీతు వని 1 నింగి నచించినవూర(కై రి యి 

న. నొక్క చోట జని+యించి వెలింగాడుంజుమ్లు దినులై 

మమియెలుంగ నట్టిశిళళబ్బందము నూరి చంపకుడుమా. ౧౨ 269 

చ. అనియిటు కంసులనార్చి విప్రులార్థయుతంబుగం బప్కి_ యంత నా 

యనువమభా గ్యళాలిని మగవామతి (శ్రీవతియోగమాయ భూ 
మిని బహునామముల్ గలిగి $ మించిన చోటులః చెక్కు_నామముల్ 
తనరంగ నొప్పుచుండెను నీతాంతమహ త్త _త్స్వ్వ మొగిం గనంబడకా. ౧౩ 270 

ఉ. దేవి వచించి నట్టివయి $ తక్షతరార్థము గల్లువల్కు_ లా 
_ భూవిభుం డాలకించి మది . భూరితేరంబగు విస్తయంబు వే 

యావహిలంగం చెల్లెలిని 5 నావసుదేనుని బంధము క్క కులం 

గా విధిమాజంశేసి | యొడోకంబునC బల్కెను బృ శి తుండునై. ౧౮ 271 

ఉ. *అక్క_ట! సోదరీ! ప్రియము + లాడెకుబానరొ! పావబుద్దినై 

రక్క_సు. 'డాత్మే సంతెకుల $ ప్రాణము తీయు విధంబు తోరా 

మక్కువ మూరు గాంచిన కరోహూరులం బల్వురం జంవీనాండంగా 

యక్క_టికంబు చూపక యాహంకృతి నాత్మ హితార్థినై యినీ. ౧౫ 972 
ఇ గ. ఇద్రాశామం చాంనాకులాలక్ 

] “సా తద్ధస్తాత్స ముళ్చత్య సద్యో చేవ్యం బరంగతా” ఆనిమూ. 2 “అవోభగిన్యవోభాదుమ 

యావాంబకపాప్యనా” అని మూ. “భామస్తుభగ నీభర్త”. అని నిఘుంటువు, 



రు] దశళమస్క.ంధము. 483 

ర 

. జ్ఞాతులని కాని మిత్ర, వాతంబనికాని యెంచి + వదలక నాషయం 

వీతజీని సంత్యంజిచితిం జెతము దుర్భ్భ_క్తి నూనెం + జెప్పంగ నేలా. ౧౫౪ 278 

. వలోకములనుగాంతు? న,థోలోకమె నాకుంగల్లుం 4 దోడ్లో జ్ఞాన 
శ) లలితు విపు జంవీను కూళ వలెకా మృతుండ నె యాిగుదును బ్రైదికియు౯. 

. మునువచియించె నెన్మిదవోవు త్రుండు నిన్ను వధించునంచు నీ 
కును మృతింగూర్చ నిప్పు డొక కో మణిని బుట్టినవాండు పుత్రుండం 
చును వచియించె చైవ మిది + చూడంగ మృుర్తులెకాక జైన మి 
ట్లన్ఫతము పల్కుచున్న దను + టారయ సత్య మె యయ్యుంజూడ నె. ౧౬౪ 275 

అనృతములాడుదై వ మని + యారయం[జాలక దానిమాట లే 

మనమున నిల్వ నమ్మి యిదోమంచిది కా దనియెంచుజ్ఞానముం 

గనని మవోఘసంతతులం: 4 గాదనిచెనీనవాండ6ం గాన నొ 

వ్పని సహజాతపు త్రకుల + నందజుం జంవితి నేమిచెప్పుదుక౯. ౧౭ 276 

. అతిశయబుదినంవదల + నందినవారలు గాన మోర లా 

సుతుల మదికా దలంచుకొని $ శోకము నొందకుం డాత్మకర్మసం 
తతుల ఫలంబులం గుడిచి 4 తా రొగి నేగి రటంచు నెంచుకే 

పాత మగు వారిలనార్చి తపిగీయించిన నేమిఫ లంబు గలెడున్. ౧౭౪ 277 

టైవతంత్రంబునం + దారు ప్రవ్నర్హించు నఖలజంతును లట్టులౌట వార 

లాక్కో దిరముగా + నుండ నెరక ని స్వీయక ర్యానుసారంబుగా జనిమృతు 

లను గాంచుచు. జరింతు + రనయమోారీతిగాం బార్థివంబులుగాంగం శ బరయగచున్న 

యట్టిఘుటాదుల + యాకారములం బోలి భూతనంతతిరూవములుగ6 దనరు 

. చెహూములు కర్త వశమున 4 దివిరి కూడుం 

బాయు నట్టిసుటాది రూపములు పోవ 

నవని యెటులుండు నట్లుదోహములు గలుగ 

జెడంగ నాత్మ యు ేదంబు + చెందకుండు. ౧౯ 978 

. ఈయర్థంబు ' 'నెలుంగనివారలు 'భేదదర్శనంబునం జేసీ దేవోత్త బుదింబడయుదురు. 

ఆశారణంబున దేహయ్యోూగవిఈోూగనిమి_త్తంబున సుఖదుఃఖరోపసంసారసంబంధ 

మవోశ్షేశంబు వారలకుం దప్పక కల్లు. ౨౦ 270 

. శావ్రన నీదుకుమారులు, నావలననె న్ఫుతిని గాంచోన౯ వారలదా 
బావునకు వగవకుండం,గా వలయు నబెల యన్న గారణ మిదియా. ౨౦౪ 

ఓకల్యాణి ! నేనే, నీకొడుకులం జంవితి నని $ నీవెచుట యొ. 

ట్లో కర్శవశంబున నె, చేకూరినఫలముల వెసరజెందిరివారల్ . ౨౦౪ 281] 

తే, ఆత కృతమగు కర ఫీలాళ వార 
ఆశి డా 
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లనుభవించిరి గావున + నట్టివారిం 

గరార్పి చింతిందంగాం బూనోకుము వధింవం 

జావ గర్శమె మూలమా 9 సాధ్వినిజము. ౨౧ 292 

చంపినాండ నంచుం + జచ్చితినే నంచు, నాత్మ దర్శనంబు 4 నశ్టై మజచి 

తనువునందు నాత్మ కీయను నఖిమూనసంబు గలుగునంత దాథె థేగ లుగుం జిక్కు.౨౧౪౮ 

లె బాధ్య చాధకభావంబు 9 వరంగుచుంము్య, భదబుద్దియెంతేటీచాయశ ఫే సృద్దినొందు 

cir 

నద్ది పోయిన జింత లే + కలరుబేహి, యెటులసమం యిద్ది నిజ మని? నతి సుబుద్ధి. 

.చౌశాత తృ్వషము నాయది యగు మోరలు సాధువులు బంధము త్రు తు,ులయెడం జే 
కారిన జు వాత్సల్యంబునం చజేరుం గాంచితిరి గాన + వే మజునం కుల. ౨౧౮ 

. అని బతిమాలుచుకొసవాజ + నా మెపలికా వసుబేనుం "బేరి యొ 

య్యన ముఖ మశ్రుబిందువుల * న_త్తతీ నిండంగం దత్చ్సదాంతికం 

బునశీర మొప్ప మశ కా వమం + బూనుంయు నన్నీం3 నాదవరింపుయ 

*తనయులతవ సంక్ మజణచుతండ్రు, లపోలిక నింక మాదటక్. ౨౩ elt 

అని ప్రార్థించుచుం గన్యక, దనకుం జేస్సినది సుంత +) తప్ప దటంచు౯ 

దనమదిని నమ్మి మాటల, వినయమునక్లా సాహృదంబు 1 పెలయించు వొగికా.౨ ౩౪ 

వారలయం -చేదోసము, చేరదటం చాత్తనెన్ని 4 చెచ్చెజం గారా 
గారోచితళ్ళంఖలములు భూరమణు(డు తిొలంగంబేసం + బొత్తు గనుటకై. ౨౮ 

ల్లా రం క గ య . తన ప్రియసోదరుండు మది + దావీమినొంది స్వరయకృత్య పు 

ప్పనిదనియె యెజింగి తను 3 బల్మటు "వేడయుట శొంతరొన య 

యెను వసుదేవువళ్ని; ఫీంత్ర $ మెన్నుచు గహారసుతుండు శొంతిం గ్ 

కొని క్రుధమాని నవ్వుచును ఏ) గొంకక వల్కె_ నయజ్ఞాం జెటచేకొ. ౨౫ 239 

. ఓమవాఖాగ నీ 5 వూహించినదియెల్ల సత్యంబయగంను, సోజ్ఞాస మశ్లై 

చేవుల కుదయించి 4 దీవించు దాన నాత్మ వర 'ఫదమ్ములు $ “మానక తగు 

నంతియె కాని సత్యం బిందు నెయ్యి యనితలపోయ నాయ్యడియుం దోంవ; 

దాయహంబుద్ధిచే $ ననుంగునఖుం డతం డితండు శ తు వటంచు 4 నెసంగుఫేద 

. ముదయమందు దాన + నురుశ్ కహార్ష లో 

ఛభమదమోహములును + భయముట్వేష, 

ము వాదలంగ భూతముల భూతములచేతం 

జావంవేసీ తానె 4 సాకీ యగుచు. ౨౬6౮ 290 

ఒండొరులకుం బే రకు(డై ,యుండెడు పరమేళు నెలుంగగోనోవరు కర్మం 

బుండల నేనే 'సవితింబొండీ యని వల్కు-నొకండు 5 శూరుయపో లె౯ా౨౭20) 

1 ఇది మూల మునలేనిదని యె జుంగవలయు, 



ర] దశళమస్క 0ధ ము. 45 

క. ననుం జంవె నల్లమనుజుండని యొక్క_ండు పల్కులాని $ యప్పరమేశుం 
దు నిజోచితక రృములక్కు, ననుగుణముగ ఫలము లచ్చు $ నని యెజుంగండుగా, 

క. ఈనియమంబున నె నృానూనులం బొలియించితి వనశవొప్పునం దవ్వు౯ 
మానక నీయందుంచంగా నెంచు టన ర్హ్రమె యగుం$ గా యని వలికెన్_౨౭ 

క. -ఈవిధి వినిర్భలము లౌ, భావంబులు వెలయసాభు 4 భాషణముల నా 
దెవకియును వసుదేవుడు, పావనమతులౌటం బల్క_ం $ బార్జివుం డంతన్ . ౨౭౪ 

తే, వారిచే నెలవంది తాం $ జేరెమంది 

ర మైటో యావతపావవమ్లు గడవీి ' 
కంసుం డారేవకడ మం త్రిశగణము వీలువం 

బంచి యాయోగమాయ వోచించినట్లు. ౨౮౪ 295 

చ. లెలివెన్కు దైత్యులై కుటిలోధీయుతులై తగు మంత్రు, లవ్విధిం 
బలికినరాజుం గన్లొని సువర్వుల వై. దగునీసు వెంవునం 

గలిగిన యజ్ఞ తా జరవఠయ గాం దగు కార్యము దీర స్పదృప్టి ని 

మలం బరికంచు యోగ్యతను $ బూననివారలు గాన రాజుతోన్. ౨౦ 296 

ర్, సురలకు నవకృతిం 'జెయంగు దొరశెగదా కాల మనుచు.  దోడనె థార్రి తీ 
వర యోగమాయ పల్కిన, కరణిని దగునేం బురాళి 1 గ్రామములందున్. 3 061 

క. వల్లియలయందు విడువక, గొల్ల లమందలను జక్క_ం 1 గ్రుమ్తురుచు మదికా 
వెల్లి విరియు నీర ర్షష్టిల నల్లల్లన ము ందించువార 1 మర్భ పత రన్. 306 203 

క. వదిదినము నింక సాగక, కొదువ నున్నట్టిచిట్టికూనల మణ్యుం 

బదిదినములు చనినశిశుసముదయమునుం బట్టి యళ్ల్లు $ పొరిపుత్తు మిలన్. 3౧ 

ను. మన మోాలాటియ వార్య కార్యముల భికమప్ర వు శ్రియం జేయ నా 

యనిమేషుల్ రణభిరువుల్ భవదుద$ గాళ్వరికృచ్చాపసం 
గ నితాంతో జ్జ (ల వీంజినిరవము నిీక్క_ంబొప్పయాం బర నె 

వృునముల్ నీత్లి నావంగా6 గల యాత్తూనాథ యోజింప్రుమా. 3౨ $800 

ఉ. ఇ్రంతేకుమున్నె నీ వగుమ+ హాషువు లంగములందుం దూట నొ 

క్కింతయు నిల్వ లేక యిక 4 నీయెడనుండినం జూవుతవ్ప చే 

కాంతమునందు నుండ6దగు $ నంచు దలంచి వలాయనంబె యి 

ప్పెంతయు నర్హ్హమంచు వడి $ నేగిరికాదె య దెన్నిసారులో. 5౨ 801 

ఉ. కొందలు శేలుమోడ్చి రొకశకొొందటు దీనత నస్త్రళస్త్రముల్ 
శ్రీందను బెట్టి కచ్చములు శకేశకలావము లై “పేడ స్ట 

ముందట నిల్వలే మభయ$ముం గృవనేయు మటంచుం బల్కుచుం 
జిందణివందతైె చనిరి $ చెచ్చెడిదే మిక వారి శె 'ర్వముల్ . విర 302 
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. అస్త్ర శస్త్ర స్మంబుల 1 నవలంబెట్టినవారి విరథుల ఫీతిసంవృతుల నన్య 

. నిషయసంస కు కుల $ విచ్యుతచావులై. యుద్ద మొనర్పంగశనోవ నట్టి 

వారిని జేవలే శ కూరక నిలుచున్న వారిన భూనాథ$వ_ర్తనంబు 
ధర్మంబు నెట్ంగిన $ దయగలవాండనవు గావుననే యట్టి 9 చెవతలను 

తే, జంపవై తివి మజీయును $ సాభ్యసంబు 
కలుగనట్టి ప, దేశంబు $ కడల శౌ"ర 

మును గనంబడ జేయుచు 4 బోరులేని 

సమయమున బిఠములు వల్క_ $ జాలుచుందు. ౨౫6 308 

క. సురలట్టివారు మన క్కెక్కరణిం బృతినేయంగలరు కమలా మాదుల్ 
నిరుపమువి క కములుగదా, వరికింహరే వార లంచుం క బలుకుదువేమో. 3౬ 804 

చ, జగతి నదెందుం గన్చడెడుూజాడయె లేక యదెందొ యొవ్వ్ననై 
నం గనంగరానితానున నోనారత ముండుహారిం దలంవ నే 
ల? గలండె చూడనై న నచోలావిభుస త్తమ! నిన్ను వి క్ర మం 

బుగలిగి చేవతావరులం 4 బూనికం జెంబెడు విక క్రమాఢ్యూనిన్. ౩ 302 

క. పురుష ప్రనృ_త్తికూన్యతం, బరంగు నిలావృతము భూరిీవన మొండు పామో 

త్క_రమున( దగుగిరికడ నట్క నిరంతరం బుండుగాడె 4 సీలగళుండున్. 3౬ 806 

చ. సురపతి యల్బవిర్యుం డగుగజుమ్లు విరించియొ యొప్వుడుం దపో 
_ నిరతింజెలంగు *నిట్రిరగకనీలగళా దులు నేమిచేయ నే 

రురొ అయెలుంగంగంజాల నుమారుల్ మన ఆన్న సపత్ని వుత్తు ఖై 
rt) నా. 

వరులయి యున్న వారుగద $ పౌరుపహీనులువారలం చొగిన్. 3౬6 907 

లే. మన మువేథీంపరాదు మ్లాశమండ లేం ద ! 
వారి మొదలంటం చెకలించి $ వనుధం జేరు 

"లేకయుండంగ6 జేయుట$శే కడంగి 
ని న్ననుసరించుమము( బంపు $ నేడు పూని. ౩౭ 305 

చ, పురుషులు స్వీయదేహము లం 1 బుట్టినరోగ మువేత చేయలాం 

చెరుగుచు రూఢమూలవుయి $ పేయివిధంబుల బాధచేయ న 
త్రరుణమునం జికిత్సకు నిగతాంతము శ కర్మము గాకయుండు ట 

బ్బురమొకొ యిం ద్రియంబులను $ బూనికం వొ_ల్తనె లొంగంజేయనా. 3౭0 

చ, తొలుత నువేత చేయ నవి $ తోంచినయట్ట్లు చరింపబూన న 
వ్వలం బనివూని లోంబజుపవచ్చునొకో యెటువంటివారికే 

1 “రజో జు షేకింవారిణాశంభునావావనాకసా”” ఆనిమా, “పురుష పవృ త్తిరహితమిలావృతవన 

"మోకోయస్య లేనశంభునావా” అని శ్రీధరాచార్యులు, 2 ఇట్టిరు=ఇట్టింయుఅనుదానికి బహువచనము, 
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. ఖలుం డగువైరి యల్పుండని 4 కావరమూని యువపేత చేయ దో 

రృలమునం బొల్బున_త్తణీని $ వచ్చునొకో కదలింవ భూవరా. 3౮ 810 

*ద, కనుకనె ఛ్ త్రు, శేషము జీగంబున నిల్చ్బంగ రాదుగా సనా 

ele 

Ug 

తనము శృతీరితంబునగు $ ధర్మ మదెందుం జెలంగు నంటె ని 

ల్చును మహనీయమూ_ర్రియయి 1 శొఖిలు విష్ణు వతండె మూలమై 
తనరును చేవతావళికిం + దవ్పదు సు మిది కంసభూవరా. 3౮౪ 811 

శ్రుతులు గోవులును విప్రులు తపస్సును దతీణలతోడం దగుయజ్ఞ$ములునుధర్శ 

ము వసించుతావులు; $ భూపాల! బ్రహావాదులు స _తృపోనిరతులును యజ్ఞ 
కర్మవరాయ-బల్ $ గాందగు విహ్రో,_తృముల వధింతుము హావిశస్పులను బిదుకు 

గోవులం బనివూని 4 కొంకక మ్రందింతు; మవనీసురులు గోన్రు 4 లఖిలవెద 

, ములు తపస్పత్యదమళ మీములును శ్రద్ద 

దయ తితితయు యజ్ఞముల్ 1? తనువు లగును 

హరికి నాతండె చేవతాఫధ్యమం డసుర 

వైరియు నగును, హృద్దువోళవాసుం డతండు. 5౧౪ 812 

. హరునకు బద జన్లునకు $ నయ్యమరాలళికి మూల మన్న నా 
- ఆశి 

హరియె యగు; దదంతకర $ మెనయుపాయ మిదె యగు౯ మహీ 

శ్ర(ర!బుషు లా వధింవం దగు6 1 జకృధరుండు మహర్షి దెహుుంై. 

పరంగును. గానం జచ్చు ముని$వం_క్షి వధించినయంతమాత్రనే. ౮౨. 818 

హారిమాలముగా వ ర్లీల్కు సురలెల్లరుం చెగుదు రిడియ$చొ ప్పని సచివో 

త్క_రము వచియింవ దుర్మతి, సురరివువగు ను గ్ర, సెనసూనుం డంతకా. ౮౨4 814 

: కాలపాళసంబదుండు $ గాన దుష్ట 

మంత్రు లాడినమాటల 1 మది దలంచి 

మణటియు .రఈూజించి'యంతట 1 త్యాసురైక 

మీంసయే తన శెన్న యగ 4 హిత మటంచు. ౮౩ . 815 

. తలపోసి 'క్రూ,రుండై గ్గ దారుణోషదృవమును జేయ సవైరాదీమును గనంగం 

దగువారి సంగరోకత్సవమున కుద్యుక్సు లగువారిం గానురూఫపాఖి రాము 

లగు వారి టైత్యుల $ నఖలసాధువులను, సమయింపు.డీ దిశాశసమితిం దిరిగి 

యనుచు నాజ్ఞాపించి $ యభ్యాంతరగృహంబుం జేరెను; దరాషత 3 వార లెల్ల 

రాజస ప్రకృతులు $ నోజం దమోవులి, నమతులునయి చెలళసోనమరరివులు 

గాన సన్ని కృష్ణో కాలమృత్యును లౌట్క సాధువులకు వీడ $ సల్చ్పంబూని,ఈ౫. 816 

చరియింఛి రెల్ల చెసలను, ధరణి౯ , సాధువు లనంగం $ దగువారికి నె 

1 “3ఫుర్మవోక్ బద్ధబలోనచాల్య తే” ” అనుమూలమునణలసీతియే యిట్య వ్రాయంబడినది, 
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క్క_రణిని నవకృతిం గనార్చృడు, పురుషుల కాయునును నిరియు6 4 బోవునచిర మే. 

'తే. యశళముం బుణ్బంబు. బుణ్యలో$ కాళయు మణి 

ధర్మము మనోరథంబులు 4 తలయ శయ 

ములును వారినిబొందక 4 తో లంగిపోన్రం 

గాన సాధువులకు జేయతగా దపకృతి. 6౬ 818 

ఖదవయ థా య ము. 

-ఇతారి నందుండు శ్రీకృష్ణునకు జాత కరాదులం చేయుట. థఆా- 

క. అనివలికి శుకుడు మజియుకా, వినిపించెను గృప్తజన్మశవృత్రాంతము "రా 

జున కిట్లని; నందుం డట్క సునతమచిత్తుడయి వెలంగుం 4 గావున నొకటకా. ౪ 

మ. తనకుం బుత్రుడు కల్తి నన్న శుభ వాీ_క్రల్ వీనులకా సోశీనం 

తనె యింతంతేనరాని సంతసమునకోదా నఫ్ఫ సంస్నాతు౭డై 
ఘనభూపాంబరథారియై శుచియునై 4 కమ్రాత్సనం బొప్బంజే 

యుని తాంతత(రం బూని వేదవిదులై 4 యొప్బారుసదిషప్రుల౯. ౧ 820 

క. బ్యో్యతిక్నాస్త మెజింగిన, యాతతచిత్తులను బిల్వ 4 నంపి విధిహీతం 

బై. తగినస్వ స్తివాచని, కాతతకృత్యంబు సాగూనట్టుగం జేసెకా. ౧౪ 32] 

క. తనయునకు జాతకర్శం, బను కార్య "మొనర్చి వీతృసుళరార్చన లొవ్బం 

గను జేసీ లక్షయుగ్యం;బును 'భేనువులక్ గలాపోములం దగువాని౯, ౨౮ 322 

. ధరణీసురులకు నొసలొకా, బరమానందమున మజీయు + స్వర్షమణి వరాం 

బరసంవృతములం దిలభూ, ధరముల నేడింటి నవ 1 దానముచేసికా. ౩ 8298 

నీ, "శా స్త్రో క్రకాలంబు $ జరగుట భూమ్యుంబు, ముఖవ స్తువులు శుద్గములగుస్నాన 

మున కౌచమున దేహమును; జాతకర్తాదిసంస్కారముల చెత * సంతతియును 

దవపముచే నిం ద్రి యీతతియును, గ్రశువుల ధరణీసురాదులుదానములను 

ద్రువ్యుముల్ సంతుష్టి? తనరుట మానస మాత విద్యను నాత్మ $$ యమలతంగను 

తే. గనుక నానందగోవకురడును విధిగను, స్నానశౌచాదులను జేసతాను శుద్దుం 
డయ్యు; వివ్రులు సమ్మతి $ నాశిషముల, స్త స్మీవాచనికంబులోసలిపి రవుడు. ౮324 

క. %పారాణికులౌ నూతులు, స్ఫారకులా చారముల బ్రగళంస్ంచు మవో 

ధీరులు మాగధులు సభా, స్తారుల కింపొదవ బల్క_ఠేదగు వందిజనుల్ . ఈ 

UK 

ఈ “కాలేనస్నానశొబాభ్యాం సంస్కాన్రైస్తపనేజ్యయా, శుద్ధ్యంతిదానై స్సంతుహ్యా ద్రవ్యా 
ణ్యా తాత విద్యయా” ఆనిమూ. దీని వ్యా ఖ్యానమునం గలయర్థ మేయిందుం గలదు. 2 “నూకమాగధథ 

వందినక” అని మూలము, “నూతాాపొరాణి కాః పోక్రామాగభావంశశంన కా? వందిన స్త పమలప్ర ల్ఞాః 

ప్రస్తావనదృళో క్రయః” అనువ్యాఖ్యాళి' కార్భ మేయిటంగ లదు, 
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తే, గాయనులు మంగలో కులు క గలుగ బాడి, రపు ఛేరులుదుందుభు $ లళ్చా ట్రై మ్రోల 
మాటిమాటికి నెల్లరు ఫ్ మానసముల, నింపుగలేగియె యుండి రాకృప్తజన్స >% 

ర నంద వ్రజమున గోవకు లందముగా ద్యారముల గృ్రవోంగణములనుక౯ 

మందిరసాథాంతరముల, నుం దగ నూడ్చించి యంత శ నూత్న విధములక. ty 

క, పరిమళ జలముల జల్లిం,చిరి నూత్న విభూతులం గయి చేనీ వతాకో 

త్క_రములం జిత త్రుధ్యజముల, నరుదుగ నె త్సించి రవ్వు + డతిమోదమునక. ౬ 

, సుమడానుముల విచి శ్, ములగునంబరములం గట్టి రయ్యంిరీస్థలములందుం 

బల్ల వతోరణశవటలి నలకరించిరి "భేనువ్రల వత్సశతరముల వృష. 

భవ ములనుం డె డై లలేశవనహారి ద్రా లేపనముల విచిత త్ర ధోతుమహితవివి | 

ధవిభూషణముల నెంతయు నొవ్చంగాంబేనీ బ రః బ ర్హంబుల $ భవ్యవస్త్ర 

ఆ. హేమమాలికలను 4 నెంతయు శృంగార, మందండేసీ ( రవి 9 యఖలజనుల 

దృష్టులకు ముదంబు 4 దీపింవలాం జేసె నంత గోవవర్యు $ లాదరమున.౭ 329 

చ, త్వరపడి మూల్య మింత యని 4 బాగుగం జెప్పందరంబుగాని యం 

బరములం గట్టి చి త్ర తరీవర్హములం దగుకంచుకంబులకా 

నిరములం జుట్టువస్త ముల థ్ శేషఘ్ట్రమాభరణంబులకా మనో 

హారముగC చేజరిల్లుచును | హా గ సములందును గాన్సు లొప్పంయగకా. ౭4 880 

. చనుదెంచిరి నండాధిపు, కనయునిజన్లో క్సవము ముీీదంబునం జూడం 
గను గోర్కి_ సందడింవగ, ననంతరము గోపికలు మీహానందమునకా. ౮ 88] 

మ. తమరాజ్జీ మణికి౯ యశోదకు గులోకదారుండు పుత్రుండు త 
త్సమయం బందు జనించె నన్న శుభ వృ్శత్రాంతంబు నాలించి చి 

_తృముల న్నిల్వక పాంగివచ్చు నతిమోోదం బే తముకా హాచ్చరిం 

వ మవోరాంబరథారణంబున గ లావస్ఫూ ర్తి ర్ చెల్వారుచుక౯. రాళ తితిలి 

ను. తనువల్దుల్ తగ నంజనంబునను నీ త్ ంబుల్ మనోజ్ఞ ంబుగాం 

గనువ ట్రంగయ బరీమళొ న్ని లిత్రమూ 1 నంధంవుబూంయల్ గనుం 

గొన నెంతో రుచిరంబుగాం దగంగ భృంోగుల్ గృముపూదండ లొ 
యానం గంఠ ంబులవ్రైల మెచ్చందగు నశయ్యారయునం జూడ నై.౯ ₹08 

తే. అపుడె వూచినవూవుల + యందు మెలలస్కు కమకింజల్క_ములం దిలోకముగ దిద్ది 
. వదనపంకజ మెంతయు + వానీమిీటజుం గానంబడ సత్వరంబుగ 4 మున మలర. 

క, అనుపమపృథుల శ్ఫొణులు, తనరం గుచమండలమ్లు 4 తరగ జనుటచే 

తను సుంత కధలుచుండం, గనుపాయనచారుపాణికమలము లొవ్చ౯. ౧౦ కితిల 

క్ర. .చనుదెంచిరి నందునిగ్భహ్కమునకులా మణ్ గోవవరులేపూయబోడులు చ. 
క్క_ని రత్నకుండలము లిం,ప్రునుగూర్చు చుం గర్జయుగ అయభొలుపారంగళ. “౧౦౪ 

ఛాం.భాగ/ 

౮ 

WX 
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చ. గళముల రత్న్రరవమ్యువవో+కంబులు శో నిల మంజులాంబరం 

బుల ధరియించి హస్తముల 1 భూరిమణీవలయంబు లెంత్" రా 

జిల జనుగట్టులందు సురు%చిం దగుసన్మణిహారముల్ త్రగం 

బలువడి నెగుచుంట నీగోభాసీలు హారము లక్టై రాలంగకా. ౧౧ 387 

లే, త్రోవ నంతేటం బరిముళి+పావనసువు, వర్ష ముం గురియించుచు 9 వచ్చి నందు 

ప్యపదిరంబును జేరి యీమ్హగున లెల్ల, బాలనని జూచి సంతోవీభార మొలయ. 

క, చిరకాల మ్రాబాలక!, పరరశీంవు మమునేల్ల 4 బాగుగ నని యా 

దరమున స షముల నిడి, వరికించిం బాలు నెత త్రగవరముగాలల. ౧౧౪ 339 

తే. వసవుగలిగిన నూనె 'నోవఘునమందు, నలంది జలకంబు లాడించి + యభను నతని 

నాయుర ఫి: సృ ద్ధి నొనలనార్చు నట్టివాట, "లెలమిం. 'బాముచుముద్దాడి 1 రింతు' లెల్ల, 

చ. జనియన తేక విశ్వముల | సంతేతికిం బ్రభుపై యనంతుండై 

వనరువానెత్రు, (జై కలళళవారి థిలో c దగుకృష్ణుం ద్ నం 

దుని వగుమరవయందును దోనూజుం డనందగి యుందుపిళి విం 

త్రనదగనట్టి మోదము మీనంబులః బొంగ విచిత్ర వాద్యముల్. ౧౩ 34] 

లే, మ్రూంగ (జేసిరి; గోవకుల్ 4 మోద మొలయం 

చెరుణగుపాలును జలములు ) విచ్చలవిడి 

గాం బరన్పరముం బెల్లు? గా సువృష్టి 

వలెం దగా వెన్నవూంతలం: $4 జెలలగ్ రంత. ౧౪ 342 

చ. అనువమమానసంబు దగ౫నట్టి మహీపతి నందుం డట్లు నం 
దను డుదయింవ సంతసము + నకొవడి వారల కెల్ల గోధనం 

బును వననంబు లాభరణీముల్ తనివార నొనంగ నూతవం 

దినిచయ మాగథాళకిని + దృప్పిగ నిచ్చెను ద్రవ్యరాసులక౯. ౧౫ 34 

వత విద్య లే జీవనంబుగా 1 వెలయునట్టి, యితరజనులకు నెన్న రే మేని గోరు 

వారొ యవ్వారి కుచిత నూ+భంగి లోభమింతయే లేకొసంగాను + దృప్పిగలుగ. 

క. అతిళయభాగ్యస్ఫూ రికా వతి మించెడు రోహిణియును 1 శ్రీవిష్ణుని స 
మతిం బూజింపను దన ప్రి య్యసుతు నభ్యుదయమ్హం గోరుశచుక వ్రజ మందు౯ా. 

క్ర నందుం డభఖ్రినందింవంగ, “సుండరతరవ స స్త వారోశోభిత యగుచుకా 

నందనుం గాంచుచు నత్యానందము' ~నుచుండె నంత 4 నందునిముందకా. ౧౭ 

చ. వారి వనీయించియుండుట బ్రి$యంబుగ నెల్లరు స సం స్తుతింవ ని 

రరు లొగి విస్తయంబున నమోసంగడుదృష్టులం గాంచుచుండ శ్రీ 

1 అవఘనమటేవామ. 2 *యథోచిశకమఫాూజయల్” అని మూ, 'యథో చితంవి ద్యాగారవ 

నునతి ర్రమ్యేక్యర్భకి అని వంశీధరుండు, 



2] దశ్ మస్క 0థ ము. ర్! 

తరుణియు న్వచ్భమిాఅంగ సుతంబు వివోరముసల్పుచిహ్న ముల్ 

సరమసమృద్ధియు౯ వలనెం + బర్వవు దుష్ట్రవి కారచిహ్న ముల్. ౧౮ ల4? 

అడి నందుడు మధురానగరంబునకరిగి వనుబేవుం గాంచుట, థఆా- 

ఉ. గోపవరుండు నందుండును $ గోకులరతుకు నర్హులై న యా 
గోవకులం దగం బనిచి $ గోవుల గావంగ నిర్ణయించి యా 

భూపతి క్రియ్యంగాదగిన 3 భూరికరంబును వార్షికోచితం 

బోపీకమిాజం 7 కొని ని జో చిత కింకరసంఘయు కుం డై. ౧౯ 349 

క. చనియెను మధు రానగరంబున కచ్చటిం గంసభూవముఖ్యుం గని తె 
చ్చినయటి కరం బిచ్చెనుు, జనవతి నెలవంది యొక్క_చక్కి_.౯ విడినె౯. ౧౯y 549 

చ. తన చెలికాడు నందుడు సుతే పృమదంబున నొవ్చువాండు వ 

చ్చెను గర మిచ్చి యొక్క_యెడ స్వాయజనంబులంగాడి యున్న వా 

డని విని తన్ని వాసమున 4 కప్పుడె పోయెను; శూరునాత, జుం 
గనుంగొని నందు డంగమునం $ గృ మలం బ్రాణము లొందుశి వడి౯.౨౦౪| 350 

క, పరమప్రియం డగునాతనిం బరికించి జవంబ లేచి 1 బాహుద్వయ మా 

దరణమున జాపి కౌంగిట్క, నురుతరవోోదమునంటబేర్చి 4 యొగిం బూజిం చెక్. 

క. మనసునకు వోయింగార్చంగను దగువీఠమును జూవం $ గాం గూర్చుండె౯ా 
దనుని ట్రాదృతిం జూజించిన నందుని గాంచి వలిాం 3 జెిలమివిలయంగ౯.౨౧౪| 

క. ఆరోగ్యముగా నుందువె శ్రీరమ్య్యూ! యనుచుం ప్రీతి 1 హేమ ప్రళ్నం 
బీరితింజెనీ సహజక్కుమార ప్రీతిమెయిం బల్కె_ $ మానస మలర౯ ౨౨ తరలి 

ఛా, ఓయన్నా ! చిరకాల మప్రజుండవై $ యాహీాంవ సంతాన మిం 

కేయేటైవకృవం గనం దగునా యేఠయేసద్వ్య్రత శ్రైణులం 
'జేయంగాం దగునో యటంచు మదిలోం 1 జింతించి యయ్యాశనే 
మాయం జె సెడువృద్ధతం దగుచు నీమ్హాట౯ మదిం బేఠయే. ౨౨ రిర4 

క, చిరకాలము గడవితి వే, పరమాత్తునికృవనొ నీకుం $ బట్టి గలి? ని 

త్రరుణమున' నిన్ను (బోలిన, పురుషుడు పజొకండు గలంజె $ భూమి వెదకిన. 

సీ, ఛభవచక్రమునయందు $ వర్పించుపురుషుడు మరలం దాం బుట్టినమాడ్కి. దైవ 
వళమున'నే దుర్లభం బగు ప్రి యదర్శనము( బొందజాలితోవి మదిం దలంవ 
దిదియె మవహోదృష్ట్రో మెట్టు లన్నను వినందగుం బ్రవాహము పెగగముగం జనంగ 
నం దెట్టులోవడి 1 యరుగుతృణాదులు భూరితరంగస$ముదయమునను 

"తే. బహువిధంబుల నిట్టిట్టు $ పజచుచుండి, వీడిపోవును మరలను $ గూడు టరిది 
యు సంసారమునయందు 1 నాతృచిత్ర, కర్శవాసనలను గతిం $ గాంచు సఖులు, 

క, మరలంగూడుచు నొకచోం జిరకాలము సుంతనేపా $ వెలిమివెలయలా? 



ర్ి శ్రీ తాండ వకృ్ళష్ణ భాగవతము [అ 

బరివ_ర్థించుట య చ్చెర్కువరయం7గా నందగోహాయని మణీయుననుక. ౨౫ తెర? 

మ. వినవయ్యా ! సుహృదుల్ నినుం గలినీ యుశపళ౯ా మెలంగక్మ్వుప $ 

వనమం దెందు వనించిలతో యదిమవాగవార్యన్నితంబై పతా 
ననులం . బెంప్రవహాంచి భూరితృణమై నానాపళు వ్రాత యో 

గ్య్ధనివాసంబయి రోగళూన్యమగుచుం $ గన్బట్టుంగాటె సఖా. ౨౬ రర 

సా, అన్నా ! నాకొమరుం డొకండు నిను నయ్యం గాంగ మన్నించి ని 

వ్రు న్నీ భార్యయశి" దయుకా ముదమునం $ బొల్నార లాలించుచుం 

డ న్నీమందను దట్లు తో సుఖగ నున్నా ౯డేకడా? లోకమం 

చెన్న౯ నెయ్యురతోడ బంధువులతో 4 నేవూరుషుం డిచ్చ మై. ౨౭ 0 

త్తే, “ధర్మ మర్థ కామంబులు $ త్రగుం చి నర్ల, సంజ్ఞికములయి వానిని + సాధుగితి 

ననుభవిశీపంగవలయుం బా? నట్లు" ఉంయు, వానికే యవి విపొతం సళ నుజు ము. 

క. పురుషుం జెవం డట్లొనరువ్క, కరహిం దా ననుభవింవం $ గా సుహృద”*టుల్ 

వరిత స్రులగుదు రతనిక్షం బురుయార్థ త్రయము న్యర్థకముగ నగు ననఘా. ౨౮ 3౮] 

చ. అనవిని నందు డిట్టులను $ నక్క_ట! చవకయందు నీవు కాం 
చినబహుసూనులం గదినీ $ చెచ్ప్చెజం జం'పెను గూళ కంనుం డం 
త నొకకుమారి గల్ల నది $ తత్హ ణ'మే దివి కేగి దీనిశై 

రా 

మన మొనరించుకార్య మణుశమాత్ర, ము గల్ల సుమ్ము మిత్రమా. 5౬ 362 

నీ మనుజుం డదృష్ట్రమం$దును "మెలంగువన ౨ సద్ది కలగించునట్లి సుఖమును దుఃఖ 

మును నియతంబులై $ "మొనయన్ర గావున నయ్యుదృష్ట్రవళ్ంగ | ఏ తాత్తుం డగుచు 

నుండును; వానికి 5 నొగి సుఖదుఃఖముల్ కలుగుటయు నవృష్ట్రపె లననె సుము 
దీనినెవ్వం జలుంగ్ర్ళమాననుండాతండు మోహమొందక సుఖమును మజీయునసు 

తే, కిషుమును దనమనమునం $ దుల్భములుగం 

_ గనుచు నుండును నీవు నోతనయుల మది 

దలంయకొోొని చింత నొందకు $ దై వనశము 

సకలము నగును భవము నికస్పారముగద. 30 868 

క. అన వసుదేవుడు నందుని, మనమున గలయర్థ మణిగి 1 మాన్యతమా ! రా 
జూన క్రీ(దగు వార్షి కకర,ము నిచ్చితివి కంటి విట మోము౯ మేము నినుకా. 3౦0౪4 

క, కనుంగొంటి మిచ్చటకా బహాూ,దినములు నీ వుండరాదు $ తెప్పునం బోనాం 
గనంబడు నుత్ప్చాతము లన్కుడినమును గోకులమునం దోదియు నగుం గావకా, 

త్త కస్ట ఫపుంస సీ శ్రీ వల్లో విహిఠన్సువ్భాదోవ్యానుభావిక, న తేమకి కి శ్య్వమా నేవ లె త్రివర్లోఇఒర్థాయకల్ప శే, 

ఆనిమాలము, దీనియర్థ మ రెండుపద్య ములయందు( గలదు. 1 'నూనంవ్యాదృష్టనిష్టోయ మదృష్ట్రపర 

“మోజని, అద్భృష్టమాళ్త నన్తత్త్వం యో వేదనసమువ్యాతి” అను మూలార్థమే యిటం బెలువంబడినది. 



౬.] దశ వమస్క 0థ ము. ధీరే 

చ, అని పురికొల్ప నందముఖు + లావసుదేవుని వీడుకొంచు నొ 

య్యన వృపభాళిం బూన్చిన మీవోళకటంబుల నెక్కి. గోకులం 

బునకును బోయి రందుం గనణబోలును దుళ్ళకునాళల యన్న- యా 

తనివలుకుల్ తలంచుచు నితాంతము పహాచ్చరిక౯కొ జవంబునకా. 3౨ 366 

ఆజణవఠఅథ్యాయ ము. 

న్ బస రె శ్రీకృష్ణుడు పూతనకు ముకి నను గ్రహించుట" de 

క. అని మణీయుక్ జనపతికిలా వినిపించె౯ శుకమహర్షి $ విష్థునుచరితం 
బును; దోవం జనెడుతటి నం,దున కుత్పాతములు కొన్ని 9 తోం౭చెక౯ా దానన్ | 

క. నందుం డప్పు డిక ముంద్యా మంద మహోత్పొతము లెటు $ మాన కొడన్రునో 

తె, 

శక్ర, వీ అని మూలము, 

ముం దేమిసాగునో యను,సండియమున శేదను బోటు 4 బాలం గలుగలన్.౧. 

శై “రిపల్కి_నసల్ము._లు $ సత్యము లె య 

గు నని యూహించుచుకా హూరిలగోరి శరణ 

మగుమ యని మందకుం బోయె $ నంత నచట 

గంసుం డంపిన యొక్కరోక్కన్యు వడిగ. ౧౪ 369 

. జనపతీయాజ్ఞ చొప్పున విశళ ంకటనృత్సిని భాలుర౯ వధిం 

వను బనివూని మాచుటేే $ బాగుగందోంవని ఘోర రూసముం 

గనునది గాన వెగమున 1 (గ్రామములందుం బురంబులందు గో . 

. వనికర ముండుమందలను + బాలకు లుండిన వారిం జంపుచున్ . ౨ 370 

శతిరుగుచునుండా, సాత్వతపాతి ప్రీయ'కార్యముల౯ గుణాళి నా 
నొరతతినాశనంబులను 1 సంతతముకా వినుటల్ నుతించుటల్ 

పురుషులు స్వ్వ్రాయకర్మనులం $ బూనియుం జేయక యుండువారొ యా 

ధరణ'నె యిట్టిరక్కసులు 4 తారు చెలంగుదు ఆంతొ్' వూనికన్. 3 87] 

. అవ్వికల్చుచోట 1 యాతుధానీకదంబములు నిల్వనొవ $ వమలమూరి 
వాసుదేవుణాందు4వసియించు నందుండ, గలచె దీనళంక 4 గలుగునెట్లు 23 872 

. ఒకనాం డంబరమార్షగామినిగ నోకహాోేయంచు మెచ్చ౯- జనుల్ 
సక లేశుండు వసించు మందదణి కం$చదాషంఛ మై వచ్చి మా 

య కడుంబూని స్వకీయ రూపము నదె శ్రైనం గన౯రానియ 

భ్రాకట౯ా మార్చి కనంగ మోద మిడు నట్లొప్పారురూవంబునన్. ౩4-878 

త “నయకత్ర, శ్రవణాదీని రమోఘ్నానిస్వకర్త సు, కుర్వంతి 
| 

సాశ్వతాం భర్తు ర్యాతుభాన్యళ్ళ్చా 



ర్ర్డ్తే శ్రీ తాండవకృష్ణ్టభాగవతము [అ. 

ఉ. కామమురీతినే తిరుగతగా దగుళ_క్రిం జెలంగుచుంట నా 

cir 

భామిని వూతనాహషయ యాీభంగురవాంఛను జీొచ్చౌ మంద; నా 

వామయుం గేళపాళమున $ బాగుగ మల్లెవిరుల్ చెలంగంగా 

మామమనోహశరాంబరముః $ గట్టి నితంబపుసొంపు మోజుంగన్ . ర 374 

వతోజవముండల+భారంబునకొా మధ్యమం బగుభాగంబు $ డంబుమాని 

సన్న గిలంగం జంగచలకర్ల భూషణ ప్ర, ప భలం గుంతలములు 1 ఖానిలంగ 

దాన మోమున విచి?$ త తృస్ఫారశో' సుం గనంబడుచుండ సోగనున కునికి 

వట్టగు చిజటునవ్వ్యు $ పరుగు లెత్తుచునుండ వెలయు 'నెత్రసరోజుములతుదలను 

బొలుచు పవీత్షణములు 4 లలీతములుగం బర్వ 

వ్రజమునందు 'మెలంగు $ వామనయన 

లమనములను బేశశలముగ హారించె నా 

వూవుంబోడిం గాంచి $ పాలంతు లెల్ల. ౫ 375 

. సరసిజ మొయ్యారంబుగ, గరమున ధరియించి యిట్టి 9 క మ్రూతిళ్- 

ననుచెం వం బతిని జూడం,గ రమాదేవి యనునూవాం ఫగనివ ; త్తట్నిన్, ౬ 870 

. ప్తూతన బాల గృహ మ్వా,భూతలవతి కంసునాజ్ఞం $ బూని యచట సం 

వ్రీ తిని శిశువుల వెదకుచు నేతీరుననో కనంగ 4 నేతేంచ వారిన్. ౬ 377 

. నందునిగోహమందూుం గుజున వ్ర జముం బొలియించువాని ని 

చ్చం దనభూరి€ తేజమును 1 భ్ _కీమెయిం గనరాకయుండం బే 

యం దగునంచు నెంచి యటుగలద్భుతరితి నడంచి శయ్యపై 

నం దనువొవ్చం చేర్చి జతోనంబున నొ ప్పడులోకనాథునిన్. ౬౪ 378 

. భస్మ సంఛాడితం బగుగవహ్ని పోలి. 

నమరుచుండెడు హారిమా _ర్థి * నచటం జూచెం 

బూతనయు నామెబాలకన్యూహమునకు 

మారికాగృహా మనియెంచి $ నూధవుండు. ౭ 879 

, తానె చరాచరాత్త్మ త ని?తొంతము వెల్లుచునుండు నెవ్వుడుం 

గానం దదీయవ_ర్హనముం $ గాంచె మది సకల ప్రభుం డనం 

గా నెజీం గీ రిగాంచుచు జకగంబులు గల్ల గావం ద్రుంవంగా 

దానె సమర్దుండయ్యు నది 5 దావునకు౯ వడి వచ్చు నంతలోన్. ౭6 ఏరిం 

గడ్. [బాలునిరితిం గన్పడుచుం 4 బల్క_క యూగకయుండె; సీయమా 

_యాలసమానళ క్స్ మను+జాకృలం బూనియు నొక్క_టకా జగ 

* ఆధికపాఠళ్లోకమునకు “మహేశళ్వరళ్వేపి చి అనుదాని కిది తెలుంగు. తెలుంగు ప్రతిలో 

సీన్టోక మధికపాఠముగా గణింపంబడ లేదు. శాని శ్రీధరాఛార్యవ్యాఖ్యమాత్ర, మిందును గానరాదు, 



౪౬.) దళమస్క 0ధ ము. ర్ర్ 

ce 

జ్ఞా లవి చెష్టితంబుల నజ ప్రకృతిం గనువాండు నై నయా 

'బాలకుం డానిశాచరిని $ బట్టి వధింపంగ నెంచె నాత్మలోన్. రా 30] 

. పూతన యాత్ర జీవితము $ బుచ్చుకొనం దలపోయుచున్న యా 
శ్రీతరుణీవతిం గనుచుం $ జేరయగం బోయును గాని సుంతయే 

నీతం జెసంగునిట్టి: డనియెంచగ నేరక] ని దృపోన్రభీ 
మాతతభో గిరజ్జు వని + యంకమునం దిడుకొన్న రీతింగన్. ౮ 392 

. ఆయనంతుని నిడుళొనె 4 నంకనీమం 

దీళ్ల్ల-చి త్రయు మిగుల గృ త్రిమవిచేస్ట్రి 

తయు నయినయానిశాచరి 4 తద్ద మెత్త 
నయిన చర్మంపుటొజలోని యనీవిధమున. ౮౮ 898 

. బయటమార్లవము తోశపల( గ్రూరథభావంబు గలిగియుజనయి త్రి వ లె 'మెలంగుచు 

ను_త్తమశకాంత నా 4 నొప్పుదాని౯ గహమధ్యస్థలంబున 1 మమతం గాంచి 

దానిలేజమునకుం + దనువుల మజచుట నాయశోదయు మజిశయం చె మెలంగు 
నారోహిణియు నించు $ కంతయుం బల్క_క కనుచుండి; రంత రక్క_సియు నందుల 

. గూరుచుండి బాలోకుని నెత్తుకొని | పాణవారముగందగువిషము $ నంతరమున 

నమరువంబడి వెలయు ? నట్టి_స్తనంబును, గారచి త్రగాన $ గుడుపం దొడలా.౯] 

. హరియును మేలుకాంచినటు $ లపుడుమూాడ (౫ నొప్పి గట్టిగా 

గరములం దత్ము_చంబులను $ గాటీయంబెళ్టిడునట్లు తా(కుచుకా 

గురుతరరోషయు కుడయి  క్రూరనిశాచరి ప్రాణపం_క్టితో 
నురవడిం బాలు ద్రాగ *నిడె $ యొప్పును దీనికి శాంతి యన్నటుల్. ౧౦ 356 

. కుహనాకుమారుం డౌ$గోపాలకృష్ణుండు పాలు ద్రాగుచు నష్ట ప్రాణములకు 

నాథారములుగాలో $ నమరియుండినమర ముల నెల్లం వీడింపం 4 గలయగి యదియు 

నిక జూాలుజూలు నదెటిపాల్ త్రాగుటో యనుచు భాషించుచు $ నబ్బ! చన్ను 

విడువుమూ! యని మొజ్జీవెట్టుచు నేత, ములొతిరుగుడుపడుచుండగజరణము లభు 

. జముల6 బలువుజు విదరించుచు మనమందు. 

గలుగువరితావమున. జెమ్మటలు న్ ప్రిర 

మందు నిండంగం గూయుచు ? నవని (వాలె 

దాని పెడబొబ్బలం గల్లు $ ధ్వనికి నపుడు. ౧౧ 396 

గ్ మో 3 U అ వ ల అల 1 “కేశవరిచ ్ స దాసివల్ ఆని మూలము, 2 అంత స్తెశ్లే్యేబహిర్రార్ద చేచ దృహ్టాంతః కోశపరిచ్చ 

దాసీవల్ మృదుచిత్ర-చర్మమయః క్రోధ! వరిచ్భద ఆవరణం యస్యా సేః. అని వ్యాఖ్య. రః యర్ణ మే 

యిందు జేర్ష (బడినది, వి “రోషసమన్వితో ఒవిబత్” అని మూలము, దీని సారమే యిందుంగలదు. 



56 శ తాండవకృష్ణభా గవతము [అ. 

చ. ధరణియు భూరిభూధరవితానముతోడ వడంశె మిన్ను ని 
బృరముగ గంవమొందె గ్రృుహోవం_క్రియు వే కదలిల౯ా రసాతలం 

బురవడి మాటుమై సె దెస లొయ్యన మాయుధ్వనిం చె నస 2న 

ష్థురపవిపాతశంకం గొని $ & ణివయిం బడి రొక్కటకా జనుల్. ౧౨ 897 

ఉ. మ్రూరనిశాటి యివ్విధిని $ గోపకుమారమనోజ్ఞ దోర్యుగ 
స్ఫారనివీడిత స్ఫుటవి*+వ_స్తనమండలయాచు న్వీయమా 
ఫఘాోరళరిర మొప్ప వగయగుందుచు నో రటువిప్పి పాదముల్ 
భూరిభుజంబు లెంత్" భయ$ముం గలిగిందంగం జూంచి నీల్లినక. ౧౨౪ 399 

తే కేశథపాశథము జూజంగ 4 తీ.తిని వజ 

నిహతుడౌ వృత్త దానవ 4 నేత యట్లు 

నోష్టమునం గూల; దానిదాౌ $ ఘోరతనువు 
ధరణ్ంబడు నవ్వు డద్దాని $ తాంకునకును. ౧౩ 999 

ఆ. ఆజుకోసులలోవల 1 నమరియున్న 

భూరుహములెల్లం బొడియయి 1 వుడమి వ్రాలె 

రాజచంద్రమ ! యది విచి త్రముగం దోంయెం 

జెప్పం దరమానె యద్దాని చేష్ట లవుడు. ౧౪౮ 390 

క. వాలదండ మంతపాడవుగ్క గలగుండువడంగం చేయలగల దంష్ట్ర) లొగికొ 

గలిగిననో రును గిరిగుహూవలెం గన్పడు నానీకయును $4 వనితకుం దోంచె౯,౧౪౮| 

సీ. గండోవలంబులోకరణి _స్తనంబులు విరినీన యెజ్జనిగవెండ్రుకలును 
నంధకారావృత $ మగునూతులంబోలు లోంతులై యున్న ట్టి  లోచనములు 
నిసుకతిప్పలవలె $ నెసంగు నితంబముల్ భీతిని గల్టించె $ నాతతముగ 
బద్ధ నేతుసమాన $ బావహారారుపాదముల్ ళూన్యజలంబయి $ బూడయిజెడు 

లే. మడువువడునున నుదరంబు 4 గడుభయంబు 

గదురం జేయుచు నుండ; రశక్క_సిక శేబ 

రమును నద్దానిం గని గోహారమణు లెల్ల 
గోవకులు భఖీతిచెందిరి $ గుంజె లవియ. ౧౬ 892 

క. అంతకుమున్నే పూతన, యెంతయుం గావించునాయా$హీనభ్యని క 
త్వంతము వీనులు ద్రీలలం జింతావరతం దవీంవ 1: శీర్ష హృడయముల్. ౧౭ 

క. ఏమియు: దోంవక యుండిన, యానూనిసు లెల్ల మిగులోనా_ర్థిం గనిరి ర 

&ోవమానిని వతుంబున, నేమాత్రము భీతిలేని $ హృదయ మృలరక్. ౧౭౮౪ 394 

l నిబ్బరముగ = అధికముగా. 2 నిష్టురవవిపాతశంక = కగినమగు వీడుగువడినదో యను 

ననుమానమున, 



౬.] దశ మస్క ౦ధ ము. ర్ 

క. కరచరణము లాడించుచు హారి యెంతయు నేర్చమోణ $ నాడుకొనంగ గో 
పరమణు లప్పుడు కనుంగొనిి త్వరవడి శచెరంగం బోయి 4 బాలకు నతనికా.౧ ౭౪ 

క. మనసులం గలిగినసం భ్రమ, మున నాయన! రార! యనుచు $ ము ద్దిడుకొనుచుకా 
జనిరి తొ లయగంగం ఖాని, జనయిత్రులు వారితోడ సంభ్రమ "మొదవకా, 

తే త. *పాడురక్క_సిం దాయకుట $ గూడనివని 

యనుచు గోవాలమును డి ద్రవ్చీ 3 యంత మణ్యు 

దగినవని తోంచినన్ని యు _త్హములచేత 
రత లొగిని చేయించిరి $ రమణు లంత. ౧౯ విరగ 

చ, మనముల శోక ముప్పతిల 4 మాధవుం గాంచుచు నేమితో(వమికా 

వనితలంనాడి గోరజము 1 బాలకుదేహమునిండం జల్లి చ 
క్క_ని దగు థధెనుమూ త్రమును $ గాయమునం శిలికించి యంత నిం 

కను మదిం దృప్రిలమి శిశుక మ్రతరానయవంబులం దొగి౯. ౧౯౪ 399 

వ. భగవ న్నామదా(ద శకం బుచ్చరించుచుం దిలక స్థానంబులు దద 5] సంఖ్యాకంబు 

సీ 

లగుట గోనముయంబున రత గావించిరి. లలాటలీబుం గేశన్రండును, నాభి నారా 
యణుండును, హృదయంబు మాధవుండును, గంఠాధథోభాగంబు గోవిందుం 

డును, దతకుతు. వివ్టుమూూి రియు, దహీణభుజంబు మధునూదనుండును, గం 

ఠంబుం ద్రివిక్ర, ముండును, వామకుథీ. వామనుండును, వామభుజంబు శ్రీ, 

ధరుండును, గశము హృషీ. శేశుండును, గటి ప్ర చెళంబును బద ద నాభుందును, 

గకుద్భాగంబు దామోదరుండును, గాపాడుదరను నది చ్యాద శావయవరవ్ 

యనంబడు. మజియును. ౨౦ 899 

కొంతయూణటతోంప $ గోపిక ల_త్సజీ నాచమన మొనర్చి +? యంతకంకు 
దతుమా నట్టిసంరతును గావింప సమకట్టి శుద్ధలై $ సాధుబిజ 

వర్ణంబులను జక్క_ 4 బల్కుచు మునుముందు దమళరిరములహశ స్తములవాని 

న్యాసమొనర్చుచు $ నవల శ్రీకృష్ణుని యంగములందును 4 హ_స్హయుగము 

నందు నీవిధి బిజవిశన్యాస మిట్టు 
గా నొనర్చిరి; పుత్ర, ! నీ $ కమ్రుచరణ 

ముల నజుం, డణిముండుక౯ జాను4వు లను, యజ్ఞం 

డూరున్రలం గటితటము లేచ్చుతుండు (ప్రో పోచు. ౨౧౪ 400 

జఠరము హయ గీ నుండును, హృదయంబు: గేశవుండు, నురము నీశుండును, 
గంఠంబు నినుండాసు, భుజముల విస్షువును, ముఖము నురు క్ర ముండును, శిరంబు 

నీశ్షరుండును 'బ్రాతురు. అగ్కృభాగంబుం జక్ర, ధరుండో, 'వినుక భాగంబుల 

* “రక్షూంవిదధిరేసమ్యగోపుచ్ళభ్ర మణాదిఖిక' ఆని మూ. కేయష్థమకయ నిందుంగలదు, 
శాం-భాగరి 
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శీ 'తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

గదాధథరుండును, ధనుక్షండంబుధ రియించిన మధువై రియు6 గృపాణపాణయగు 

నజనుండు, పార్మ క్రంబులను నశొంఖముం బూనినయురుగాయుండు, ఫోణమ్లు 

లను .మిోా( దు పేంద్రుండును, ని, గి ందొను దాష్ట్ర్యండును, సర్వస్థలంబుల హాల 

 ధరుండును గావాడువారు. ఇంది, యంబుల హృషీ. స శేళుండును, బాణంబుల 
లో 

నారాయణుండును, జిత్తంబును శ్వేతప్వేవ వవతియు, మనంబును యో గెశ్వరుండును, 

బుదిని బృశ్ని గర్భుండును, బుద్దినాతేను భగవంతుండును బాలింతురు. నీవ్రు 

కీ డించునవుడు గోవిందుండును, శోయనించునవుడు మాధవ్రందున్తు నడచు 
న్ 
నపుడు వై కుంఠుండును, గూరుచున్న యవుడు (శ్ర థీ పతియు భుజించుసమయంబున 

సకల గ గ్రవాఖీ తికరుండగు యజ్ఞ భోజనుండును _గాపాదుచుందురు. ఢాకినీ 

యాతుధాన కూూహప్యాండ పావ్యగ గ్రహభూకవ్రే తరవిశాచయతర వోవినాయకకోటరా 

"రేవతీ జ్యేస్టావూతనామాతృా నులునుు దేవ్మాప్తాశోంద్రియములకు దోవా 

మొచవించు నున్మాదావస్తార ములును, స్వవ్నద్శ ష్ట్ర మమల అపర చాల్యూద్ధ్య నష హాము 

అంకనుగల ఎడాకర (ప హాము లెల్ల నీవిస్థునామసంకి రనంబునకు పే నవీ సంతు 

రని ప్రణయబంధంబున గోపికలు రతగావిం చిరి తదనంతరంబ. ౨౯ ౮ 40] 

జననియశోదయుం బ్రీతిం దనయునకుక్ _స్తన్య మిచ్చి 4 తగుళయ్యావయిం 
గనుమూయం బవ్వలేంపం, గను బేనెసుు మధురనుండి + కడు జవ మొనవ్పన్. 3 

_ గోవకులం గూడి నంద, EN లె యరుదెంచి తనను శ మందను ఘోర 

వ్యాపారహృదయ వూలేన, యాపగిడిం జచ్చియుండు 1 టరస్ మనమున. 3 04 

దానిదీర్ణశరీరంబు $ గానంబడంగం బరమనవిస్తితుం డర్వ్యూ; గోశవకులు నందం 
డొక్క-_రొకరిని గని యిట్టులుద్భమమున, జెప్పుకొన సాగి రియ్యదిచి త మార! 

ఆనకదుందుఖి పల్కి_న, చే నిశ్చిత మయ్యె 4 భీతి 3 యొంతయు. గబ్దం 

గా నిట్టమహోత్పాతము, లీనెలన్రనం గత్చుంగా దె 5 యెణటిలగి నతం జెదన్, 3౧౪ 

కనుక౯ మును మునివరుండైై, జనియించియె యుండు నిట్టిగచందమ్లున, యో 
గినృపుండై. వచ్చెనొకో, మనుష్యమా శత్రు తుండుగాండు 1 మాట లి కెలా. ౩౨ 

పలుకంగలండే యివ్విధిం జులకనంగాం గోవల మనుజుండే మన౯ 

పలికినయటు లుత్పాత, మ్థులు తోం నటంచుం జి త్ర ఫముగం జెవ్వ్చుకొనన్. 3౨ 

నవృజనివాసు లంత $ వచ్చి వూతనక॥ "ఫేబరము నవయవాళిం $ బరశువాతుల  భాగములుగ జేసీ $ వేగము కొనిపోయి, దవ్వుం జేర్చి కాష్ట్రతతులం జేర్చి. ౩౨౮ 

జ్వలనుని జేర్చి యాకుణమోభసన ముగా నొనరించి రఫ్ఫ ని 
రృలతమకృష్ణ దేహయుతి $ రక్కనసిబేవాము ము_క్షపావమై 
సులలితమై చెలంగా మజిళు భ తరాగురుసౌరభ ౦బు7గాల 

శెలయాను ధూమ మద్దియె వీచి త్రముగాం గనుపక్సై నయ్యెడన్ . ౩౮ 409 



౬. దత్ వము స్క 0౨*ధథ ము, 59 

చ. ధరగల బాలక వ్రతతి $ దాళుణరీతి వధించి వారి నె 

త్రురుం దమింగ్రోలు క్రూరమత్ $ దోంచినవూతన యాతుథాని శ్రీ 
హరిం బొలియించు వాంఛ మెయి 1 నచ్చటం 'జెరియు _స్రన్య మిచ్చయు౯ా 

బరమగతిం గనం గలిగెం + బల్కు పం శేటికి రాజపుంగవా! 3౫ 410 

. చెప్పంగనేల యింక నల $ శ్రిహరికిం బరమాత్మకు౯ా మదిం 
బొప్పడు శ్రద్ద భ_క్రియును $ [కో ఖఫిలంగా ననురాగ మాత్తయం 

ువ్చతిలంగో దల్లు ఏ లటులో వినయంత ర్రియంబుం గార్చువా 

cio 

CAN 

రవ్వుడె సద్దతిండయు 1 టబ్బుర మొక్కా మహీళ శేఖరా! 3౬ 411] 

“భం క్రియేలేకయు $ వందన మొనరింపకయు నై రమేయూని $ కఠినచి త్త 
యగును బూతన యని$ యాత్త నెజింగియు విమలభ కుల హృదయముల నిల్చి 

సకలలోశకాధీశళ 4 సంతతవందఇంబు లయితగు దివ్య పాదారవింద 

యుగళంబు చేత నేకేయు గ రాతుని మేను స్పశియించి విహరించి 1 శ్రీశ 'జెలమి 

. జన్నుంగుడిచె దాన 1 స్వర్ణ మనంబొల్ప్చు, హరిఫదంబు నొందె $ యాతుథాని 
యయ్యుం దల్సీవో "లె 5 హరికిని భ_క్షిమ్రై _స్తన్య మిచ్చినట్టి 3 జనను లెల్ల. ౨ ౭6 

ఛనువులును వైకుంఠము గానంజను వారలనుచు $ గానము చేయం 

గానేల యింక? ము క్షి, స్థానాదికముల నెసంగోజూలీన హరియు౯ా. 3౮ 4183 

. దేవకికిం దనయుడుగా, భూవలయంబునం జెలంగు 4 బుధనుతుయు తను 

భావించి ్రీతి జనుపాల్, దావించిన వారి కేమి $ తా నిచ్చెడినో. 3౯ 414 

జననాథి! వల్క_వలెనె, జననులు తనపైని బ్రతి 9 సంధిల్లంగా 

దనయుం డనుతలంవున నే, _స్తనవయసుం గుడిపి రట్టి 5 సాధ్వుల శెపుడు౯.415 

. జ్ఞానపానతం బ్రూపించు $ సంసృృతిఛ వు బాధ యించుక యైనం దోగపదు నిజంబు 

వశేఖర! మథురకుం 4 బోయివచు "చున్న నందాదిగోవకుగలుద మమున. ళం థు చున్న నీ 
. వూతనాశవధూమ సం$భూతసౌర 

భమును మూర్క్కొని యిదియేమి 1 వచ్చె నెచట 

నుండి*యని యితరేతర $ మొక్క_రీతిం 

బ్రిశ్న చేయుచు బోయిరి $ దృజము౭జేర. రోం 417 

. అందలిగోపవర్యులు మీవాముద మొప్పంగ యాతుథానియు౯ 

సుందర వేస మూని యిలుశవొచ్చుట యాదిగంగల్లు వార్తలె 

ల్లం దగంజెవ్చంగా విని క్షలంగుచుం బూతన యంత మొందుటల్ 

కుం డొకయింక లేత వసీీకూన చెలంగుటయుం దలంచుచుకా. 6౮౧౪ 413 

. విస్మయం బక్టై గదురంగ $ వింటి మొక్క 
క్రొ,తృవృత్సాంత మని రెల్ల ? గోవవరులు 
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శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [ (6 

వరవురంబుననుండి య 1 ట్లరుగుదెంచి 

యున్న నందుడు సంతోష $ మువ్పతిల్ల. 6౨౮ 419 
. తనయుని గ్రహించి మూరగ్లం,బును మూర్కొని నిరువమూన $ మోవంబున నొ 

సస్పెన్సు సశురూవంబున హారి, యొనరించినయ ద్భతముగ స్ట నొస్పెషుదీనికా.ర 36 

. వూతనామోతు మనుదానిం $ బూన్మి_ నెవయు 

వినునొ హరికృవ యిట్టి దె ఫ వెలయు ననుచు 

'నలుంగునో వానిచి రత్త మాయీోాశునందూు 

నిలిచియుండును సతతంబు 1 నిశ్చాలముగ. రర ర్న! 

వసా to 
ఏడవల థ్యాయ ము. 

“అర్ర శకటానురనంవోరము. థ్రియాా- 

ఇత ( లని రం ఇ జి జీ & రో లో . " 
. అసనిని యు_త్తేర సుతుండు $ వ్యాసముసందు నిపుత్రుం గాంచి యి 

జ నూ wal Ay 3 పళనీ ఆన క నారు ట్లనియెను యోగీవర్య: సకలాధిసుండై భగవంతు డై నయా 

వనరుహ న్నేత్రు. డాయమరశవంద్యుం డదేయవతావ మెత్తి యే 

పనుల నొనర్చి నవ్వి శ్రుతవర్వము లెన్న మనోహారంబులో. ౧ 422 
. వానిని విన్న యంతటనే గ పా తెడుందృప్టయు నెమ్మనంబుసం 

గానంగ నైనయయ్యరుచి $ కృమ్షణ రాం దలపోయ నంచు నా 

మానస మైంచుచున్న యది 9 మానివ"రిణ్య! మనంబు శుద్ధ "మే 

యాను బరేశునందు దృథ $ మై తగుభ_క్టియు నెర క లైదుంల్. ౧౪ 423 

హరిభ క్ష ప్రకరంబుతొ దృశసఖోత్వావా_ప్పియుం గల్లుశ్చ 
(ను జ ల ఆంద్ర ల అం టి య. హారి మాహాత్స్యముం దెల్బుగాథ ఒఘతూూలాగ్ను ల మన జ్ఞ ంబులై 

వరంగుం గావున వాని దెల్బం దమి వై $ పెం బొంగు నేం చెల్చుమూ,; 

వర మేళుం డొగి మూాయయూని ధర నోబ్బంగిం బవ రీంచనో. ౨ 424 
భు” రట ' 

. నరవెష మూని యేయే, చరితంబుల నద్భుతముల 4 జాతకి నసుపై 
పరరొడువాని౯ా చా నను, సరించి కన్నడం జేసి $ కై శవమండే, ౨4 425 

. అట్టివాని విశేషించి + యాదరమున 

నింకనుం చెల్బ్ప(దగువాని 4 నెల్ల జెపుమ; 

వినంగ వెడుకయయెె నా శ కనిన విజయ 

పాత్రునింగాంచి శుకయోగి $ పలిశే నిట్లు. 3 426 

. వినవయ్య! భూపాల ! $వనజాతునకు శయ్యువయిం బొరలాడెడు $ వయసురాగ 

జననియశోద యు$త్పాహహపూరిత హృదయాంబుజమై వేడ్క_ + నాచరింవం 

దలంచి యద్దానిశై $వెలయుస్నా నము విధిహితముగాం జేయంగ  నెన్నినాండె 

హారిజన్మనత త్ర $ మరుదేరుటయు నంత గోవి కాసంతలిం $ గూడిభ ద్ర 



౭.] దళమస్క 0థ ము. ౧] 

తే, వాద్యసుఖగీతములు పర్వ $ వసుమతీసు 

ew 

రోత్తములు స్వ_స్తీదమ్ములె 5 యొప్పువం త్ర, 
ములు వఠింవలో6 దలయంట ? లపితజలము 

లను గుమారునకు౯ స్నాన $ మాచరించి. ౮ A427 

. ఆనందునిపత్ని యు నవునీనిర్హ రవరుల కెల్ల స్ట నెమ్మి వసనముల్ 

మానితసుమహారమ్హులు, 'ధేనువులును భోజనమ్లుం 4 దృ_ప్తిగ నిడుచుక.. 56425 

. వారలు వూజితులగుచుం గ్కుమారునకు౯ శుభముగల్లు ఫీ యం త్ర్రంబులం చెం 

పారంగ దీవించినతటి, నారమృకువూరు మోము 4 నంబుజమందుక. ౫ 429 

. ఆవులింతలు లోనగు $ నట్రిచిహ్న్హములు గనంబడ౦గా 'నెత్రశములును నద్ర, 

నొంద వేగిరపడం గాంచి $ యందమైన, డోలికను జేర్చి నిద్రింహీజో లపాడె, 

ఆపాటకు సుఖముం గని యాపాపండు నిద్రవోయినట్లుండె,; సుతుం 

డాపగిది నిద్ర పోవ(యగ, నాపడంతుకమిన్న తన్మకహముచూడంగ౯. ty 431 

చను దెంచియున్న ప్రీయబంధునిక రమును మందనున్న $తో యము వారి౯ 

గనికరమునం దదుచితవిధ, మునం దృప్పులంబేయుచుంజెరబొంగెడు వెడ్క_౯ ౫ 

. ఆసందడిలో నాశలీతో సరగునం బాలుగ్రో,లం స్ట దోడో 'నెచ్చి౯ 

వాసవుననుజాతుం డద్కి యాసాధ్వి వినంగ నోషదయ్యె౯; హరియుక్.. ౬ కిరి 

॥ ఆశొన్న చందాన $ నల్ల నల్లన సీల్లి _స్తన్భముంగోరి పాదముల మోది 

కళ్లు విదిల్చె; న$ీయస్టిదనున నంబరముననుండి యాకుమాగరుని వధింవం 

గఠినరాతుసుడు శ4కటరూపమున వచ్చి యాతొట్లమయి వ్రాలె $ నతేని క్రింది 

భాగంబునం దొట్లలోం గడునేడ్చుచందముగనంబడ శయ్య $ నమరియున్న 

. థోశువు నూత్న ప,వాళంపుల జెలువు మార్చ 

వమును గనియున్న దివ్య పాదముల దన్న 

దాన నాళకటంబు మిధ్య స్త మగు చు. 

దిరుగుచుం బజె నాచెంత $ ధరణమాంద. ౬౪ 484 

. అరుసును జక్రము లాకుల్కు తిరుగుడుపడె దానినొగలుం $ చెజాది తదం 

తరమున రసవద్వస్తూత్క-రనిబిడ ము లైనపాత్రశగణములు వెలుచ౯.౭ 435 

. ధరణి నిండె నవ్వి $ తనరుం గాంస్వాదిముయంబులగుచు నంత 1 నాయశోద 

మొదలుగా జెలంగుగముగుదమిన్న లు తదు,త్సవముం జూచువారుత_ త్రఅమున, 

బోరగిలంబడె శిశు వని, చారుతరంచై నమహాము$ సాగింవం గనం 

గోరి చనుదెంచి యున్న వృరారోహలు దాని౭గాంచి 4 రాతుర లగుచుకా. ౭448/7 

. కని రద్దానిల్ నందా,దినిఖిలగోవకులు నె ట్లిడియుం దనయంతక౯ 

జనలేక తల్లకిందులు గనుబడె నిలమింద నేమికారణమొకో_. ౮ 438 
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శీ) తాండవకృష్ణభాగవతను [అ. 

. అని యూహించుచు విస్తయుమున నద్యూ తమునను మిగుల $ బొదలుచు సత్యం 

బును గనంజాలక తమలో, ననేకభంగులను బల్కు్ళనట్లు మెలంగుచున్ ౮౪|| 439 

శకటంబు చుట్టు మూంగిర్కి వికలాంగం బగుచు నధియుం $ బృథ్నిని బడు కు 

లొకొ యని సంశయ మందుచు, నిశ గతి యేనమునుచుం జాల1+నెన్ను చునుండన్. 

._ అచట నాడుచునుందన 4 యరుకు లోగ, గ్ వవమ్యుల వారల 4 కువలయాక్షు 

లను గనుంగొని వల్క్, కోట్లని యితండ పాల శేద్చుచం దీనిని $ గాలం దన్నె.౯ 

. చరణహతిక౯ా గలంగి యిది 3 చయ్యన నియ్యెడ నీవిషధిం బడక 

వరమతులారసత్య మని $ బొలకులాడిన వారిమాటలా 

దరమున నాలకించి యిటు 4 తప్పక సాగియెయుండు నంచు న 

మరు జను ల ప్ర మయమహమంబు. దదియ మెలుంగ కుండుటన్. ౧౦ 442 

. అంతే యశోద చన్హుదున $ న నర్భకుం డేడ్చు శఆింగి పుత్తు న 
త్యంత ముదంబునం గొనుచు 4 నాతనికి౯ గ్రహ మేదో, సోరశి నొ 

చింతేను గాంచి _బాహణులం $ జచచ్పైణం విర్యంగంబంచి పషయా 

వంతెయు గబ్లనుంపంనటు $ లర్భృకం గావు డటంచు పందినస . ౧౦౪ 443 

. దానవపీడ గల్లనిపోధంబున నొ ప్పుడు స్వ న్స్సూ కృసం 

తానములం బఠించి సుతోతల్ల జుం గావ రతుంగట్ట నా 

మానిని సంశయం బడిగి + మావతీకిం జసు్రూ లొసంె నా 

సూనుని కింకనుకా గృవహము$సోయునం గెడ సవీడ మాన్చ(గన్, ౧౧ 444 

గోపాలకులు గుంవుగూడ దిక్కులయందు బలీవ స్తువుల నిడ్ $ వొగధమున 

రక్షగావింవంగా 1 శ్రాహణు లత్తజీ గ్రహయజ్ఞ మొనరించి $ కమృడధిని 
సబిలాశుతకుకాది $ సద్వస్తువుల నగ్ని నర్చించి; రంత నశయా్య్యత్మ జనప 

*నందుం డసూయను 4 బొందక యనృతంబు లాడక యమాెంతినందక మజీి 

. దంభ మనునదిలేక నుంతయును హింస, చీయయబూనక గ ర్వంబు; చెంద సలరి 

సత్యశీలంబులం దగు$సాధువి ప్రువరుల యాశ౭వములు ఫలోనంతము లగు. ౧౩ 

. అని తలంచి రక్షచేయింవను బూని ద్విజవ్రవరుల $ భక్తిని బిలిపీం 
చెను వారు బుగ్యజుస్సామ నియతమం త్రముల చేత $ మంత్రించి విధిన్ . ౧౩౪ 

. లలిత్ షధులను “చేర్చిన, జలములు పావనములౌట 1 సత్యం బగుటం 
దలపోసి వానివే మం,గళములు తగ స్నానవిధిని 4 గావించి రొగిన్. ౧౪ 

“rn DD అర Lf ద తే, స్వ నవాచన మావి ప్ర సమితి సాయం 

దా సమాహితు డై మణి 4 దహను. దృప్పుం 

* “యేఒసూయానృతడం భేర్చ్యు హీంసామానవివర్ణి తాక. నలేషోం సత్యశీలానా మాళిపో 
_పిఫలాః ఈ ఎకో అని మూలము, 
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జేయ విప్రుల నియమించి 5 చెలయగి వార 
లట్లు గావింవం (బ్రతి మృష్టాన్న మిడియె. ౧౯ 448 

క. సురుచిరమాల్యంబుల నంబరముల నలరించి దివ $భ రాభరణ్ 

' తృ_రముల వెలిగాడు గోవులు, బరమాదృతి నొసరా బాలోభ ద్రా ప్తికి నై.౧౫ 

క్ష, ధరణీసురులర్చితులై , పరమాశిపములనొసంగి $ పట్టిక గీడె 
క్క_రణిని రాడనిరి మహీ, వరవర్యా! మంత్రే విదులు స్ట బాహాణులగుటన్ .౧౯| 

తే. వా రొసంగాడు నట్టిది+వన లోొకవ్వు, డైన నిష్ఫలములుగాక 1 సార్ధకంబు 

లగును ధ్రువ మిద్ది విసవయ్య యవలిదై న, హరిచరి త్ర ము పావన 1 మద్భుతంబు. 

అడి శృణావర్తుని శ్రీ కృష్ణుండు నంవారించుట. ఈ 

ఉ. ఆవల నొక్క_నాండు సుతు $ నంకమునం గదియించి యాయశో 
దావనితామతల్లి వమోదంబున నాటలం జేల్పు చుండలగాం 

జావనమ్తూలర్హి శ్రీహరియుం $ బర్వతకూటముభంగి భారమై 
మోవంగ నోవ నట్లయిన $ ముగ్ధయు దుర్భరుం డంచు నెంచుచున్. ౧౮ 462 

చ. ధరణిని డించి యాబరువు $ తద్దయుః వీడను గబ్లంజేయ నే 
మిర! యని విస్తయంపడుచు 1 మిక్కిలి యాపద యేవొ యంచు నా 
తురపడుచు౯ బరాత్చరుని 4 దోరవుభ కిని లోం దలంచుచుక్ 

దికుగుచునుండె నెప్పటివి$ధి౯ గృహకృత్యనిబద్ధచి త్త మై. ౧౯ శరత 

క. కలండు తృణావర్తుం డను నిలం బేరొందిన దురాత్తుం $ జెంతయుం గూర్పు౯ 

'.. ఖలుం డగుకంసునకుక వాం డలఘుబలాథ్యుండు దనుజుం $ డగు నోరాజా! 

క, పుడమివిభుండు వురకొల్పంగ, వడివడిం దిరుగాడుగాలీశవడువున రూపం 

బడరంగం జనుదెంచెను నా, బుడుతనిం గొనిపోనవు వేడ్క ౪ పొలయుచునుండన్ . 

చ. దనుజుం డతండు గోకులము. $ దా నపు డంతట నావరించి మే 

దినిరజ మెల్ల "రేప్ యటం 1 ద్రివరువారల కన్ను వింతయం 

గనయిడగుండం జేయుచు నికామభయంకరళబ్దయు కిచ 

తను దిశలకా విదిక్కులను $ దదయు (మోంగంగం జచేయుచుకా వడిన్. ౨౧ 466 
టి లో 

క. చనుదెంచి కూరుచుండిన, వనజాతుని బాలకునిగ 4 భావించుచుం జే 

కొనిపోయె నభ వీధికి దనుజప్రే రితరజోవిగతానము నోశన్. ౨౧ 457 

ఆ. అంధకార మప్పు 4 -డావరించెను గోక్కులమున నొకమువారా_ర్లీసమయ మంత 

నాయశోద యొందోనర్భకు నునిచెనో, యచటం జూడందోయతయడయ్యు సుతుండు. 

. అందలివారెల్ల 4 నాతృణావర్తుండు గురియించుచున్న ట్టి $ ధరణిధూళ 
ew 

స్త్ర 6 = | ఆజ అన . క్ట ఇ 
విప్రామంక్ర,విదోయం క్రై" స్తెర్యాకి రో కాస్తథాశివః, తానిష్ఫలా భవిష్యంతి న కధాచి దపీ 

స్ఫుటమ్” ఆని మఘూలము. 
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క్ 

శి) తాండ వకృష్ణ భాగవతము [అ, 

వర్ష ముపెల్లునం $ బరునిం దన్నుం గానంజూలక ట్రైమసిరి $ చాలనేప్పు 

గ దలపోసీ రాత్ణ కాలమును వా ర; లంత యశోద భశయావహవవ 

మూానచ కృప్రహి తానంతపాంసువన్ష మున సుతుని వమాోర్టమ్లు గానం 

. జూల కా ర్షిమున్లి 4 జనని గావున సుతుం దలంచుకొనుచు జాలి $ గలుగునటు 
జావ 0 ౧౧ 

పొరలిపారలి దూడోపోయిన ఛనువు, భంగి 'నేడ్చెం జూచు+వారు పాగుల, 

ధరణిరబా నర మహా, _త్తరవెగము నుత తగ్గం$ దనతనయమణి౯ా 

స్మరియించుచు వాపోయుడు, తరుణీదీనన్వనంబు 4 తమ త్ తులం బొరన్. ౨౪ 

గోపవధూటులు న,శు శుజలావూర్ల ముఖాబ్ద అనుచు 1 నాత్ర, లు దుఃఖ 

వార్టిషృతి నుద్విగ్నమునై, చూవట్టల నందగోహానుతుం డోగవడమిన్. ౨౫ 461 

. నిలువంగ రానివగ చేల బలవించిరి “చక్ర, వాతనవు వు గలుగునా 

ఖలుండు తృణాన్తుండును ఖలహరుండౌ కృష్ణం గొనుచుతగడువేగమునన్. 

చనియొ నభోవీథికి నా, తనయుయ కముఖార మగుడు $ దాం గొనిపోవం 

గను జాలక గతివెగము, తనంతనే తగ్గనుండెం $ దావము గనుచుకా. ౨౬ 468 

వరుసగ భార మెక్కుడయి 4 వానిజనంబు నడంచె నంత నా 

శరుయును భూరిభార మనఠజాలిన బిడ్లని గాంచి గొప్ప 

_స్తర మగు గాని బిడ్డండె నిగతాంతము నన్నును మించె బరు“ ic 

దర మె చనంగ నంచు మదిం $ ద త్రఖమందుచు నుండె నంతలోన్. ౨౬౯౬ల 404 

. ఆయద్భుత బాలకుం డప్పు డాయసురుని గళము నక్షై | హస్త సయుగలిచే 

బాయక పట్టుకొనంగా, నేయనున్రన విడుచు ననుచు $ నెంచి బలము'కేన్, ౨౭ 

తాను విడిపించుకొనలేక $ తల్పడిలుచుం 
జేష్ట్రలెల్లను మాని యాీతకీద్భ్గయంబు 

వెలికి రా ోగంఠమును చాటు వెరవెటుంగని 

శబ "మొవ్చంగల _బ్రాణపం$చకము మోన. ౨౮. 466 

. బాలకుతోడకా నృజమునం గూలె౯ా వ్యోమముననుండి $ &ోణి నొకట నా 
భీలశిలాతలమునం బడి కూళ మవోదై త్యుం డంగగకూటం 'బెల్లన్ . ౨౮౮ 467 

. తిలలవలె శకలములుగాం, చెలుచన రాలంగం జూడ $ ఫీతికరుం డై 
యలనాండు రుద్రళరమునం దిలలంతలుగాలగంబడిన 1 త్రీవురములవలెన్. ౨౯ 

కనంబడంగాం బలవించుచు, వనితలు గుంపులుగలసాడి $ వానివిధంబుం 
గనుంగొని తద్వత్షస్థ్పృల్కుమున వ్రైలుచునున్న కృష్ణోమూూ_గ్రిం బెలుచన్. ౨౯౮ 
అ చ్చెరువ్రునం గాంచుచు వే, ముచ్చటలాడుచును గొంచుం $4 బోయి జననిశే 
యిచ్చిరి విసి తై ఫీశు, విచ్చట నుండంగ నింకళశనేమో యనుచుకా. ౨౯౮ 470 

* “అవ్య కృఠరావోన్యవకత్ ' అని మూ. “వచనావృత్తి తివర్ణిక” అని వ్యాఖ్య. 
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లే, గుసగుసలు పోన్రుచుండి ర 1 ట్లసుర మింటి 

ewe 

క 

వంకంగొనిపాోయి చంపంగ 4 వాంఛధంబూన 

మృత్యు ముఖముననుండి యీ] మేటిశి శున్ర 
"ముక్తి గని స్వస్సిమంతుం డై $ పొదలె నహహా, 3౦ 471 

అని వచియించుచుక్ వ్రజముశనందు వనీం చెడి గోవూోవీకా 
జనములు నందముఖ్యులును 4 సంతసము౯ మరలం గనంగ దే 

.వునిదయ నోచినార మని 1 బుద్నుల నెంచిరి; గొల్ల లెల్ల నె 

మృనముల నద్భుతం చెలయ 4 మాయురె ! యియ్యది చూడం జిత్రమౌా.3 0౪ 

బాలకుం డీతం డగపాడురక్క_సుచేతం గొనిపోవశిడియు నేఫకుందుగనక 
తవ్చీంచుకొనంజా లె 1 నెప్పటివిభమున మనకుం దక్కను దీని శ ౩న యనందగు 

నద్భుతం బుండునే $ యనిరి; కొందలు కూళ ఖలుండు సియాఘంబ$వలనం జంప 

బడును సాధువు సమత్వమున ఖతింబాయు నిడి సాజమేకదా $ యిందుం జిత్ర 

. మేమి కలదని వల్కీ_ర 4 ధీమహితులు; 

మజీయుం గొందలు వూర(జశన్మమున నేమి 

తవము చెసితిమో కృపాగథాము హరిని 

నెట్టు వూజించితిమొ సాధశహృదయులనుయి. 3౧౪ 478 

మును పెట్టి తడాకాదుల, ననువుగం గట్టించితిమొ మహాయజ్ఞ ములం 

బొనరించినా మొ డానం,బు నెట్టిదాని౯ బబ మోదశమునం చేసితిమో. 3౧౪4 474 

భూతముల శెట్టివాని కే తెజంగన మేలుచేయ $ నెంచితిమో యా 

రీతిన నీతు మృత్యువు, చేతం గొంపోవయడియుం 4 జిక్కాక్ మనకున్. 3౨ 475 

మనదగు నద్భష్టవళ మున, జననీజనకులకు బంధుకజాలంబునకు౯ 

గనువండును చేయుచు మర్కలను వచ్చె నటంచుం దోంచుశలాగున ననుచున్ ,3౨ 

. మోదమందుచు నుండి రవ్చోల్కి నద్భు 

తములు నాగొప్పవనమున 4 నమరుచుంటం 

గాంచి నందుండు వసుదేవుం $ జఇంచివల్క్ 

నట్టమాటల మన్నించె 4 నపుడు మరల. 33 477 

-ఇకెడ్రి శ్రీకృష్ణ" -డావులింవ నాతనినోర యశోద విశ్వంబు:. జూచుట. రఆా- 

తేజస్విని నందుని సతి, శ్రాజిక్షువుగాం జెలంగు $ బాలకు నొక నాం 

డో బో వృద్ధిని 'వేయం,గాం జాలెడు _స్తన్య మొసలస$కాంతుల్ పొదలన్. 3 34 

2తే. ఎత్తుకొని యంకమును 'జేర్చి 5 యెంతొ పీతి 

1 “తకం స్వ స్త్రీమంతం ఫురుషిదనీ కం అని మూ. 2 స్నుతం పాయయామాస స్తనం స్నేహ (వ్ర 
వరిపుతాో అని మూ* 

7 ఛాం-భాగ9 
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దనకుందానే సృవించువా ఏ లనువ్రుమలు 

గుడుపుచుండెను న్నే హంబు $ కొొంకునూని 

తన్ను ముంవంగ నంత నా + తనయుం జెలమి. ౨౮ 479 

వయసుం గ్రోలియు వింత 4 వర్వెడునవ్వు చే 
మోము ప్రకాశింప 4 బొదలుచుండ 

ముద్దు లమూాటయాా $ మోము నల్లల్ల న 

వలాలనము వేయుశచుండ నాతం 

'డావులీం చెను; దన్గుుఖాంభో జమున పో్యోమ 

ధరణులు తారకోశత్మ్రరము దిథలు 

సూర్యుడు చంద్రుడు 1 థుచివాయున్రలు సము 

దృములు ద్వీపములు పర్వతములు సము 

లే, లఖలవనములు స్థావర + మనంగ జంగ 
మం బనంగను దగుభూతకమండలంబు 

గలుగు విశ్ళోంబును వాఠాత్ము$గా యశోద 
గనియె నంతట చేహము 1 కంప మొండె. 2౬౪ 420 

క. బాలహారిణాశీ ! కన్నుల, నోలి౯ ముకుళింవంజేసీ $ యురువిస్తయ మా 
వేళ మదిదోయం జితం, జేవీలగనుండు నట్టు 1 లే యుండ నృపా. 22 శ్వర] 

ven 

ఎనిమిదవయ ఛ్యాయ ము. 

-అధి నర్జముని రామకృష్ణులకు నామకరణము చేయుట. థ9ఆా- 

క, మరలం దెల్పెను శుకముని, హరిచరిగము పాండుపౌ శత్రు, 1 డైన పరీతీ 
ద్ధరణశ్వరునకు వినుమా, వురోహితుండౌను గర్ష్భముని వృజమునగున్. 42 

క. నిరుషమతపోధనుం డై, పరస నతం డొక్క_నాయడు 4 వనిపూని వృజం 

బరుదుగ జూడ౯ా వచ్చెను, బరమేశుం డందునుంట 1 వసుజోన్రునుతిన్. ౧ 483 

చ, కనుగొని గర్దురాకం దమోకంబున నందుడు లేచిపోయి తో 
ఉని చనుదెంచి పీఠమున 4 గూరిమిమిోఅంగం గూరుచుండంజే 
నెను మణీ వందనంబులను $4 జేయుచు బూజ లొనచ్చె మార్గవం 

: బున దగుపల్కు_లం బలికెం $ బొందుగ నంజలివట్టి యీవిధిన్. ౨ 494 

*సీ, సూనృతేవాక్కు_లు 4 సురుచిరగతిమిఅ బయలుపెడలుచుంజె $ వదననీమ 
నుండి యాభూమోసు$రో_త్తమా! సంవూగ్లుడను నీవు నీకు మేశము వితతమగు 
భక్తిం చేయందగు 1 పని యొద్ద? మిాబోంట్లు భగవత్స సరూవులు 4 పరమదీన 
మానసులై తగశమావంటి యల్పగృవాస్థువులకును శ్రైశయంబు గలుగ 

ఆటొ 

* “స్తూవవిష్టం కృతాతిభ్యం గరా సూన్ఫృతయా మునిక్.” ఆని మూ, 
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లే. చేయణగోరియె యా శ్రోమనీమల విడి యరుగు దెంతురుగాని నార ర్ధాఖలావ 

ముననె కాదనియెటురనా జనులెల్ల, మునివ ₹ణ్య! మహాజ్ఞానోధనుడ వీవు.ర 

క. వినుమా యతింద్రియంబనం జను నెయ్యది జ్ఞానధనము $ సాధిందలో వ 
చ్చునొ చేన నట్టిశాన్ర స్ర్రంబును జ్యోతి ర్నా మకమును $ మును చేసీతివా. ౫ 486 

క. దాననె తొలిజనిం చేసిన,డాని శు? భాశుభఫలప్ర ప దాన క్షమముకా 

బూని యెఅుంగంగం దగుదురు, మానన్ర లిరశవరు నీకు $ మహి సరిగలరో. % 

ఆ. బ్రృహృవిదులలో నం $ బరంగుదు మేటివై, కాన నామకరణ)కర్మ మర్మ 

వలకు నిర్వురకును శ గోరి చేయ వలంతి వాట వేడువాండ $ నార్ధవర్య! నం 

*క గురుడనె నె నందువాకో, వరకిందంగ జన్మమున నె $ బ్రాహ్మణు డగుం జూ 

గురుండు మనుష్యుల శెల్లను, గరుణామతిం జెయవయ్య 1 "కార్యము దినిన్, ౬ 

వ, అనుటయు గరు డిట్లనియె $ యాదవసంతతికిం బురోహితుం 

డనంబడు గర్హమౌని యనుఖ్యాత్ జగంబున నిండియుండు నిం 

కను (వృజముం గనుంగొోొనయ 1 గర్లుడు పోయె నటంచుం దెల్లమాం 

గనుక భవత్కుుమూరునకుం $ గార్యము దీనిని నే నొనర్చినన్. ౬ 490 
తే, పాపమతియగు కంసుం డీశపాపని నల 

దేవకీప్రు త్రుణె యని $ భావమందు 
'నెంచు; యదువు త్రునిగ నాతం 4 డెంచుంగాక 

యెట్లు వసుబేవసుతుం డని $ యెంచు ననెదొ. ౭ 491 

క. అందును దేవకికే యెటు, నందనుం డని తలయ ననుచు శ నన్నడుగుదు వో 
నందా ! వసుదేవుడు న్కీకుం దగుమిత్ర్రుం డటంచు క మోణిం బథధితమౌా. ey 

, దేవమాయయు మును $ దేవకీదెవి యస్ట్రమగర్భ మతివ యే$చందమునను 

గా నోవదు సుతుండె $ కావలయు నటంచుం బలికెను దేవకిీవట్రి నిన్నుం [తండు 
జంప్రువాం డొకచోట 3? జనియించియున్న వాం డనుచు భూోషించెం గాోవున న 

వసుదెవుండే యాత్త్మశభవుని. మిత్రునియింట చాంచినవాం డని $ తలంచి మదిని 

ఆ. చెరుగుచున్న శంక $ వెన వచ్చి నీసుతుం జంపునెని కీడు 4 సరగ మము 

నొందుంజు మృటంచు 1 నూహ్ించి పలికిన, నందు డతనికిం గల 1 సందియంబు. ౯ 

cir 

చ. తనమది నెంచి యి ట్లనియెం $ దాపనీవర్య ! యుని మంవయం 

దును గలయస్త్నదియులకుం $ దోయకయుండ ద్విజాతికర్ల్లమై 

తన రెడు సంస్కృతిక విధియూతంబుగC "జేయుము స్ఫస్తివాచనం 

బనునది ముందుగా గలుగునట్లు రహస్యముగా జవంబునన్ . ౧౦ 494 

౫% : 3 J కి చాలయో రనయోర్న న్రాణాం జన్మనా (బ్రాహ్మణో గురుః" అని మూ. న న్వేతద్దురుణా 

శరణీయమితి చేత్” అనుదాని కిది తెలుంగు, 
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క్ర 

ర 

ee 

శీ, తాండ వక్ళష్మభాగవతెము (అ, 

అని ప్రార్థించిన గరుడు, తనవుది నున్నటి దచియె శ తలంపు గనుపెం వ 

_త్తనయులకు నామకి రణం, బనుసంస్కాారముసు చొ ర9పాస్యమ ౧ గస. ౧౦౪ 
bh 

. తనజతనం బొరులకుం చెల, యనియట్లుగ 6 జస సుటియుు $ నమ్లునిస 6 డి గా 

టనిస ల్కె_ నంద విను మ, తినయుంటు రెహాణకిం బు త్ర తిల జు 6 వతగుచున .౧౧ 

. సురుచిరమా గుణావఫని $ నూరిజనాళ రమంపంజియిుటక 

ధరణిని రాము డంచును ని?తాంతబలంబున నొప్పియుంట భి 

కరుండుగ నై రిసంతిఆకిం $ గానలగ నాట బలం డటంచు న 

లరు పిలువంగ ఖ్యాతని జులంగు నీ దింంయు కాదు గోపకా! ౧౧౪ 4Y7 
cr 

. యదుకులము వారినెల్ల నై నైైోక్సెమును చొంవల జేయు పంట సంకర్ష ౯)నద్రనామ 

మబ్బు నితనిక్కి దీనినే $ యఖిలజనుచ్పువ లువ నాళంతు రనిపల్క] ప్రీ పీరు మజీయు. ౧౨ 

అనఘా ! యో రెండ వశళిశు, వనూ నపర్హముల మూ6టఓ $ నలప యుగ ములక 

విను మోయుగమున6 గృప్తతంగనుటం గృప్లాహష్షయంబుల గ "ంచుం జుపిరా.౧౨౪| 
అం ద్హై 

. యుగ భేదంబుల శుక్ర ఎయిెటిగ రక్తము పతపర్త ముగ నో నో్హ్పు నితం 
లీ 

డగణితమహిముంయి కృృష్యంబగు వర్ల ముగల స్పష్టం +) ఆనటం జమా. ౧౨5 

. మును పీతయు వసుదేవుని, తనయుయిగాం బులు నోపటం ? దత్త తసయిం డ్ 

యె నిపుడు గావున శీ శ్రీమంతుని సీతని జనత బండితులు పెమెంథి కస. ౧౨౪ 

. వాసుదెవుం డనుచు 1 వర్ణంతు రి నంద! నితనూజుం డనంగ $ సగము నితిని 
కరనీ మూడ బవాువిగభామల రూవనా,మములు గలటిగియిండు + మహాతములఅయి. 

. అవ్వియును గుణకర్తానురూపంబు లై తినరారు మూవంటుముసులు వాని 

నెటుంగం జాలుదురు మ జెవ్షర నెిటుంగలు మాబొంటుగూండ నామముల రయాప 

ముల వాని జక్కుంగం 4 చెటయం౭జాలరు తెక్కు_పారలు ఆలయింగ ) నముతురొ8ొ 

యీ బాలు జెంతయే నిచ్చు] జ $ చేయము మోకు గోవగోకులముల$కులొ ముదంబు 

గలుగంజేయును 1 వీని చాశారణమున, దుర్రమములై కనంబపింవి సరిఖతతేం 

వలని బాధలం గనక ని స్తులముదంబు, గాంచం గల్లుదు రని వల్క_$గర్రమునియు, 

. మును పొకపరి వ్రజనాథ్యా మను జింద్రవిహీన మగుచు + మహీ యొప్పంగ సా 
భునికరముల దన్యువు "లేచినకిన్మ_ను సెధగల్లం $ జేయుచు నుండన్. ౧౬౪ 

వారలు నియీవు త్రునిం జేరి సహాయంబులోరి $ చెచ్చెజు దస్ఫు 
న్భారబలంబును నోచిం, గసారిమి నీనుతుయు వృద్దిథగనా ర్చ మునులకున్ , ౧౭ 

. జ్ఞానధనంబుచేం దనరు ? సాధుమనుష్య్యులు సీకు ని_త్తణీకా 
సూనుండుగాం వెలంగు స స్మృర+సుంద రు నీతనియందుం టీ ఫ్రే 

మానసముల్ చెలంగ బహుమానము మణ నూూదుెరేని స సుం 
చైనను (్రూరబుద్భ లభిశ్రయాతులు కూర్చంగ లేరు బాధలన్. ౧౭౮౪. 506 
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తే, విష్ణుభ కుల నసురు లేవిధిని బాధ్య నొంద6ం జేయంగం జాలకశయుండువారొ 
యట్రులె వీరి బాధింప $ ననువు లేమి దెరిమాడయగ(జాల రోదియు నిజంబు. ౧౮ 

శద కనుకనె యూకువూరుండు జీగంబున మిం చెడు (శృసమాయుతికా 

cio 

౮ 

ఘనతర$క_ర్రిచేతను నీఖండమహాత్త (ముచే గుణాళచే 
తను భ గవత్పవమానుం డగుం + దత్పరతక౯ సుసమాహాతుండవై 

తనయుని విని చెంపు మని)తద్దయు గూఢత రార్థ మొప్బంగన్. ౧౯ 'లీ05 

. మునివతి గర్హుయు వచియిం 

చి నిజాశ్రమమునకుం బోవం జెందిన పడ్క_ం 
దను గ ఎ్రరేకృత్యునిగాం దల 

చెను నందుడు తలంచె సుతుని 1 శ హరి యనుచున్. ౨౦ 509 

పుర్రె శీ రామకృష్ణుల చాల క్రీడలు. ఏయి 

. కొలందికాలంబు గడువంగ + గోకులమున 

రామకృష్ణులు జానువుల్ + భూమి మోవి 

హస్తముల నూంది యిటునటు * నల్లనల్లC 

గదలసాగిరి మాడంగ + ముదమువాదల. ౨౧ + 510) 

హజన్లు లిర్వురు 5 చక్కనికటిపాద భూపణకింకిణి $ భూరినినద 
ములు మనోహిరముగం $ జెలయంచు నుండంగ వ్ర జకర్ణమమ ణి $ భాగములను 

వరుసగ నడుగులు + వడివడిం బెట్టుచు భూవణనొదసీమోదచిత్తు 

లగుచుం దమ్లుంజూడ నరుగుబెంచినవారిం గని వెంబడిని బోవు కరణంగొ న్ని 

. యడుగు లిడ 'మోహామును జెంది)నట్లు వెజుచది 

నట్లు ముఖచిహ్న ములు తి కోయ నపుడె మరలి 

తల్లు లుండుచోటున శేగి 4 దావున నిలు 

వంగ నమ్హుద్దుకామరులం 5 బాణుం జూచి. ౨౨ ర్] 

. అన్నులమిన్న లక్ ప్రథితి + నందినరోహిణియు౯ యశ్ దయుకా 
మన్ననయు౯ దయారసము $ మానసవీథిని నిల్వ కుబ్బంగా 

సన్నుతులౌ కుమారకుల ] చక్క_టికి౯ వడిం బౌయి న్నవాసం 

వన్నతం బెంపియున్న కుచభారమునకా దమ శెలుదోయినిన్. ౨౨౪ ర్ర12 

. వడిగం జాడి భూమిగీభాగమునం బడి పొరలునెడం దనువులం 9? చెరసియున్న 

యవనిధూళియనెడు $ నంగరాగమున, నందము లగు వారశయంగములను,౨౨ మ 4 
. మనమున కింపును గూర్చంగ నెత్తికొని కౌగిలించి $ గారాబమునకా 

* “తస్తాన్నందాత్త్మ జోఒయంలే నారాయణ సమోగుశకై?, శ్రి యాకీర్త్యానుభా వేన గోపాయస్వ 

సమాహీత$8ి అని మూలము. 



70) శీ, తాండవకృషప్ప భాగవతము (అ. 

_జనుపాలు గుడువ నిచ్చుచు, నునుదంతవుగాంతులం దగంనూత్నన్ని తముల్. ౨౩ 

క. కనంజేయు వారిమోములల గనుంగోొని సమాది ముంతే" 4 కాంచిరి మటీయుకా 
వనితలకు 'నెత్రవర్వం, బునుగాచ్చెజు బెలవృ_త్తశముల నాన క్లిన్, ౨౩ $10 

గొన నవి యిందు నందు. జనుీకోరిక సీడ్వంగ నంట బోవుచుం 
డను బరికంచి గోపికలు | డగ్గరంజెరి కుమారవీలలన్. ౨౪ 516 

క. వరికించుచు నవ్వుచు మం 

దిరకృత్యము లెల్లమాని $ దిన మంతియు నా 

యిరున్రరం గాంచుచు. బ్రమదము 

నిరంతరము గాంచుచుంద్రు, (3 సృవతుహీనాంకూ! ౨'రి 517 

*సి. తిలుగనేర్చినకాలు $ తీట్టనేర్చిననోలు నూరక యుండంగా 4 నోవ దనెడు 
నానుడివొప్పున 4 నూను లెధ్దటు నతిచంచలాత్తులు శకేళికస కులగుట 
సతతేంబు దిముగుట + మతినేంచి వారల ఢనువుల్ మొదలగు $ త వ్రళ్ళంగి 

గణములవలనను 4 గత్తులవలనను 'బావకువలనను $ భయదదం 

తే. లాొప్పుశున కాదులనలన 4 నుగ్రవతీ సమితివలనను గంటకేసమితివలన 
ముప్పుకలుగక యుండెడుచావ్పునం గన, నింటవను లొనరింవం గానీంతయేని. ౨౫ 

జో క, జననుల కిర్వురకు నది, యనువున సరిషడకయుండే $ నాళెండును జే 
యను గాల ముకండె కావున, మనస్సుల ననస్థ నొొండదె$ మానననాథా! ౨౫౪ 

చ్బ 

క. కొలందిదినంబులు చనంగా, బలబెనవుండు కృృషమూ_ర్థి $ వ్రజమున మోకా 

భల దోంగాడుచుం జరణంబుల మెల్లన నిడుచుం బోవ * బూనిరి కడయశన్'. ౨౬ 

ఉ. అ_త్తజ్ం గృప్పమూర్రి సవవీయస్కులుగాం దగుగోవబాలకుల్ 
చిత్తము లెంళి " మోదమును + జందలగం దోడయిరా న రొముం డై 
యు_త్రమకాంత లెల్లం దమి శ నొవ్వ్చుగం గాంచల నాటలాడె లో 

కో_త్తముం డయ్యు బాలకుని $ యొప్పున లోకము మోసవుచ్చంగన', ౨౭ తల] 

అడ గోపికలు కృష్ణునిదుండగముల యశోదకుం దెల్పుట. థితా- 

చ, వరుసగ జిన్ని కృష్ణు డట 1 బాలకనంఘములనాడ యాడుచుకొ 

దిరుగుచు ధూ_ర్తకృత్యములు + థిరతం 'చేయంగల గాంచి గోవసుం 
దరులు యశోద చెంతకుం జీన౯ా మది నెంచియుం గగూడదయందలుం 

ద్వరపడి'పోయి చెప్పీ రిటు + భామిని! మా వలు కాలకింపుమూ. ౨౮ ర్ర్22 

త ఇందు దొలిపొదము సంబంధము ననుసరీంచి వేర్చంబడినది. 
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క. పాలను విదుకం దగనవు, డేలొకొ నీకొడుకు దానె + యేతెంచి మనో 
వారిలో లతే దూడలమెడం ద్రాళులు వదలీంచి తోలు $ దగునే యమా! ౨౮ 

క. వలదని మూ మగవారలు, పలికిన బిగ అంగ నవ్వుం $ బాలుసెరుళస ని 

మ్థులం దియ్యగ నుండంగ నొక, పలుశై నను నడుగకుండ + భత్సంచుంజుమి.౨౮౮| 

శా. చోరత్వంబున శెన్నివన్ను గడ వీోయ్ ణిం దగుకా వాని నీ 
మారాకారుండు పన్ని మీరముఖసోమ్థానార్ష్హవ స్తు వృజం 

జేరీతికా గృహియించునో యెఅుంగ ముశ్లు తాను భహీంచు నో 
భీరూా! యంతియెగాక కోంతులకునుం $ చెట్టులా జలం బొవ్చంగన్. ౨౮౪ 595 

2న్సీ అం దొకమర్క_టం + బారగించిన మజీయును చెట్టు దినలేక $ చనునె యని 

నవనీత మున్న భాంోడము దాని నూర కె పగులంగొట్టును; వన్న 4 పాలు పెరుగు 

కాన్బింపకున్న మా కాంతులవయిం గోవ మూని బాలకులెల్ల 5 నుయ్యెలలను 
బడి నిదురింసయగా 4 వడి గిల్లి యేడ్చించి పరుగిడుం; చేతికి + దొరకనియటు 

కలే, "లెత్తుగాం గుండలను బెట్ట 5 నెట్లొ వీళ 
కము లులూఖలములు లోనుశగం దగువానిం 

జక్క. నమరుచుకొని త్రాగ 1 నొక్క_యుసమ 

చేసీ రం ధ్ర మువేనీ భశతంచుం జుమ్హు. ౨౯౮ 526 

కచ, వినవా యశోద! నీసుతుండు 1 ప్రంతలు స్యాయగ్భహోచిత క్రియా 

వినియతచి త్తలై వయసు $ వెన్న్షయు లోనగువానిం జీటిం 

టను బదిలంబు చేయంగ.6 గశడంగి మవోతిమిరంబు మాయం చే 

యను దగునట్టి రత్నమయోహారము లంగమునందు భాన్లన్. 3౩౦ గ్ర్బై/ 

5క, అవియే దీపములై తగ, నువిదరొ! యాయింటం జొచ్చి శ యొప్పుగ సద్వ 

'_ స్తువులం గొనిపోవును వొం,గవు సీ వన మ్రుచ్చు నీవోగావె యనుంజూ! 3౦ 

క. నేన గృహాస్వామిని నని, తా నెంతొ వ్రగల్బత౯ నిగశాంతము తగు న 

ట్లోనెలంతా! పలుకును స్కీ సూనుం డిట్టిండ్రు, గలం 4 నూనులు జగతిన్. 30౪ 

క. చేవతలం బూజించెడు, మా వెళ్ళములందుం జొచ్చి? మణి మూ త్రాదుల్ 

వే విడుచు డా నమలినము, లౌె వెళ్ళము లిట్లుచేయు (i నమా! పనులన్. ౨౦౪ 

క చోరత్యమునకం దగునటు, లారంభ ము చెన్నా చేసీ స్ట యమ్శరొ, యిచటం 

1 “వత్సాళొ ముంచక్ క్వచిదసమయే తోశసంజాతవార్ద కొ అని మూ. 2 “స్వగృహకుపితో 

యాత్యుపక్రోళ్యతో కాకా.” అని మూ. లీ 'వాస్తగ్రావ్యో రచయతి విధిం పీఠకోలూఖలాదై ళ్ళి ద్రం 

హ్యాంకర్ని పహికవయంు నశ్శిక్ళభాం దేవు తద్విల్ ” అని మూ. $ 'ఛ్వాంతాగాలే ధృత మణిగణం స్వాం 

మర్భ్వప్రదిపంి అని మూ. లీ “శేశేచోశే త్యామీ_ప్తస్సన్ను శలిజల్ప తత్వ మేవచోరో౭.వాం గృవాస్వా 

మోతి.” వ్యాఖ్య. 6 కురులే మేవానాదీని వాస్త ఆని మూలము, 
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చేరి యదేమియు నెటుంగన్ని దారిం గనంబఅచుచుంట 1 తథ్యం బయ్యొన్. 3౦4 

క. కనవమ్ము! సుప్రతీకం, బనుదిగ్గజ మట్టు నిమ్నఫమా భావంబుక్ 
గనియున్న వాం డటంచును, వనితలు గుంవులుగం గూడి $ వచ్చి తెలిపినన్. ౩౧ 

. గోపిక లివ్విధిం $ గోపంబునకొ వచ్చి తనదుదుందుడుకుక్ళత్వములు తేలువ 

న_త్తణి శ్రీకృష్ణా + డవా(ని వినుచును భయపడినట్లుగ $ నయనములను 
గనంబఅచుచు మణీ 1 వినయ ముట్టివడంగ శ్రీనిశేతన మని; చెప్పం జాలు 
వదనము పెలయంగ 3 న_ర్జిల్లం దనులగాంచి గోవిక లంచటు $4 కొంకువూని 

లే. కెలుప్రచుండిరి వారిమాశటల కలుగక 

యాయ శోదయుం దనద నాస్యమున నవ్వు 

సాట్యమాడుచునుండం దశనయుని సుంత 

భీతి గనంబేయయబూన చాీ వీ వ్రీతి యెంతొ? ౩౧ న్లిఫి 

శ ఒకనాడు న్ఫీ గరికను? డ డ్ హక ,-యింటిలోం చెక్కు.రూావ ముల? నొక్క్సారి 

Ee చి, వెశించె నాతరుణులొకొొ_క్క_రు హారి. బట్టుకని ; పోయ్రయాయనోద 

కును జూవిదు* స్పేష్టథలను దెల్పుద మటంచు. దోవో చనిపోయి రాోతోయజాతు 

లొక్క_సారే పోవ 4 నక్కడం దనతేల్లి కడనుండెం గృష్షుం డాగకాంతలకడ 

తే. నున్న కృష్ణులు కనయబడ$కుండి రపుడు,వారు నీగ్లొంది యిదియేమి + నరుసయొ యని 
యొందులకొ వచ్చినట్లు వీచించి తిరిగి యిండ్లకుంబో' యు రాహారిగయె లమినలరె.] 

గాలరి శ్రీకృష్ణుడు యళోదకు విశ్వరూవమును జూఫుట. ధి 

క. ఒకనాం డామందను గోపకుమారులు కృష్ణమూ్రి $ బలరాముడు "బే 

డుక నాడుచుండంగా గో, వకుమారులు కృష్ణుచర్యం $ బరికంచి వడిక౯. 3 ౧౪ 585 

క. పరుగిడి యశోదకడకుక హరి మృదృతణము చేసె 1 నమా! యని లె 
ల్పీరి; కృష్ణుహిత మె కోౌరెడు, తరుణీనుణి యట్టివనిని $ చా నారింవన్. 3౨ 536 

చ, మనమున నెంచి వే చని కూమారునిం చేత గః హించి సాధ్య్వసం 

బున గనుపోయి తొటి ట్రిలణగల] బొల్పగుదృష్షులం ది చృివ్పునతులుం 
గనంబడ నున్న యాకొదోకు? $ గాంచి చలాత్త క! రాెంటిపాటున౯ా 
దినితి వేల మృత్తనుచుం 4 చెల్సిరి బాలకు లంచుం బల్కు_చున్. 334 5387 

క. వినివీంచె నీదున గో జుం డును దీనిం జక క్క_నని కకీడులా బెదరింపకా 

విని యంబా! మన్నును నేం దినలే దీ బాలకులును + ధీవిరహితు చై. ౩6 5030 
ననన న లుకు. (మ Tee stm ag ioe 
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శ ఈకో కము 'తెలుంగలివిలో నున్న భాగవతమునం గలదు.  శ్రీభరాచార వ్యాఖ్య లేదు. ముని 
భావృపు వ, కాళీక యనువ్యాఖ్య యున్నది. నాగరలిపిలో నిదిలేదు. 

శ్లో. “గోవ్యః కదాచన వృథక్స ఏథగూవ్యాక్ళష్ణ మే తెగ కదైవగదితుం వ్రసృతా స్తదాగు, 
దృష్ట్వైతదంత్యథత మేవ నిజానద్భృష్ట్ర్వ్యూ సర్వాళ ల్ తానివవృతుః స్వగృవాక్. సలజ్ఞా$.” ళ్ 3 న్లో, 



౮.] దశమస్మ.ం౦ధ ము. 78 

చ. అనృతము లాడి రద్ది నిజమైనను వీరిసముకుముందు మో 
మును బరికింపు మోావె యటం 4 బొల్చునొవాసన యొద్ది నీమనం 
బున కె యెటుంగ నౌ; ననినం 4 బూనిక నన్ను లమిన్న యట్టులె 
నను ముఖముం గనంబణుపు + నాయన! మూవెద నీదు సత్యమున్. 3౫4 580 

క్ష, అనిహతపర మైళ్వర్యం,బునం దగి భగవంతుండగుచుం 4 బొలుచుహూరియు నో రును వివ్చిచూ వెం గడా మనుజార్భకుం డౌట నిట్టోమాపతి ముఖమున్. 
మ. పరికింపం దగునంచుం జూవె నష డావద్దామీ యందొప్పు స్టా 
వరము జంగమము౯ా బ్రైపంచమును న) భ ౦బుక. దిశాస్తోముము౯ 
ధరణీ ధృంబులు ద్వీవసంతతి సము ద్రవ్యూహముల్ గల్లునీ 
ధరణీమండలము౯ గనుంగొనియు. జో త్ర స్ఫారతం దోలసచున్. 3౭ ర్త్త | 

. ప్రృహహనామకమునగబరగసవాయువు వైద్యు తాగ్నియు రీతాంశుగడఖలతార 
కలు గట్ట యెంతయుం 4 గనందగు నట్టిజ్యోతిళ్చ కమును జలాశదిత్స తేజ 
ములను వాయువు నఖోమును దేవతల నింద్రి యముల మనన్సు నత్యంతతామ 
సములం దన్హాత్రల స్ట సత్తా (దిగుణముల నెలటుంగగంగంయజా లె నాయింతి యందు 

లే, జీవులను వారింబుట్టింవం $ జేయహేాతు, వైనకాలంబుం బరిణామ 4 మనెడుడాని 
హేతువైన స్వభావంబు % నింక జన్మ కారణం బగుకర్మము గాం జెలంగి. 3౮౪. 

ఆ. ఆశయంబు ననెడు 4 నట్టి లంగంబుల, బవాుువిథావయవ నిశవహావి భేద 
ములను గాంచి చిత్ర+ముగ నున్న యాజగ్యత్తును గుమారకునిదోనను వ్రజమును 
తనపు త్రీకువదనంబునం గనువట్టుటం గాంచి యితని $ కాయంబున నే 
యనువున నున్న వాకో యని, యనుమానము నొంది యితనిశయాస్యమునందున్. 

చ. కనంబడుచున్న చెమియొకొ $ కారణ మియ్యది స్వవ్న మానా? మే 
ల్కొాని యిటులున్న దానంగద 1 రూడునె స్వవ్న మటంచు నెన్నంలాం 

గనుకనె దై నమాయ యనం 1 గాం దగు నద్దియెయేని యెల్ల రుం 
గనుంగొనియుందు రద్దియును $ గా దిది నాదగు బుద్ధిమోహామా., 3౩౯4 55 

బుద్ధిమోవామయేని $ వూనికం బెక్కు_హర్యాయముల్ గాంచిన + నక్లైనాకుం 
గనయడుచుండుట *+ గా దది య;ీూబాలకునకు స్వభావమై 1 మనసుచేత 
నూహింవరానిదై $ యొ వ్పెడునాత్త యోగం బగునంచు నిశక్కరణి నెంచి; 

చేతోమనస్సులోచేం గర్భ వాక్కులంచేత వితర్కింవ 4 నేతటిం దగ 

తే. కలరు నీనిశ్వమే పరమాత్మ దైన 

యాయధిష్టానతను నే మువ+త్తు సాధ 

నత్యమున "దేనిమూలంబు + న౯ొ జనించు 
నాదుభూహవముపవోవవ 1 మా శ్రోయింతు, ర 546 

తాం-భాగ 10 
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క. అన్నిటి కాథారం బై, యున్న వరాత్సరున శకెలమి $ నొగ్యమొక్కుదు నం 

చెన్ను చు మజీయును భ Ey త్పన్న జ్ఞూనమున నిట్టుుతలంచెలా సతియున్. ర ౧౫47 

ఉ. ఈతండు నాకు భ్ర్తయగు ? నీతయ నాకుం గుమూరుడాను నీ 

(నేతలు గోవగోధనము $ వింతగ నాయవి గోకులేశు- డై జ 
ఫ్యొతినిగాంచు నందుని సీమ _స్తవముహ_త్తరవస్తు సురాజిశే 

నే తగం గావలాం దగిన 1 యాక్యరి నన్న కుబుద్ధి యీజనిన్. 6౨ 549 

క. ఎవ్యానిమాయనలనక్, నివ్వటిలె౯ా నాకు నట్టి 1 నిఖచేశుండె ది 
శ్కావ్విధిం జూచిన నని మది, నివి(ధమునం దనదు వత త్స § $ మెణీంగిన తల్లికా. ౮.౨ 

ఆ, కాంచి జగ ద్విభుండు పహారి$ క క్రృమజు నందునిసుంద రాంగివై 

నంచితరితిం బుత్తుండను $ నట్టిన మోదము నొందం 'జేయంగా 

' నెంచియె వ కై స్లవ్ం బన సహీనమవా _త్రేషము గల్లుమాయం గు 

వ్పీంచెను దాన నాసుదతి 1 ,పీ ప్రీతివరీనృతచి త్త గవద మై. ర 5న) 

వస స్మృతి యొటులో చనంగల దన+చిన్ని కుమారకు నంకపాళి స 

మతి గొని చర్చి స్నేహము క్ర క 1మంబున వృద్ధినిబొంద చాన నా 

వృత మగుచున్న స్వాంతమున ? 1 నింతంగం దోంటెను బూర్వరీతి నో 
మీతివతిచం ద్ర మూ! శ్ తులడం బుపువహూతేముఖస రూపతేన్, రర తర] 

 ఉపనిష కులచేత $ దురతరంబగు ద్ర హ్హ మనియు సాంఖ్యుల మచేతఘనతముండగు 

పురుషుం డటంచును + బరమాత్త యని యోగితతి"దత సార్తి (కవితేతి' చీ 

భగవంతుం డనియు సరోభావింపంబడు మహా త్త ముగ ల్లు శీకృస్ణుతేబర మపురుషు. 

దనయాత్మజునిగాంగం$ దలపోనె; నన విని యభిమన్యువుత్రు,. డోట్లనియె బ్రాహ్మ 

త్తే ణో తమా! యిట్టిదైన మహోదయ మగు . 
శ్రే యమును బొంద నందుండు 4 చేని నెట్టి 

యు త్రమం బగుక్యత్యంబు $ నువిదమిన్న 

యయి మవాదృష్టమునం దగు $ నయ్యశోద. vy ర్ల్2 

క. చనుపా లొసణయచు హరిని దనయా యని కీ ప్రీతిం బిల్వం $ దగుసత్పుణ్యం 

బును:* బేని. జేసె నాకృస్ణుని బాల్యవి చష్టితమలు 3 శుభ రూపంబుల్. ౮౫ 

క. కలికల్లమహరములు నై, వెలనెడు నవాని సత్కవిపృవరులు ని 

ర్మలరితిం బాడుచుందురు, తలమే చానికా వచింవ + ఛాతకు నైనక్. ౮౬ రళ4 

తే. అట్టి శ్రీహరిచేస్టల $ నఖలకస్ట్రములను గని కన్న తల్లితండ్రులు గనంగ 
నైరకుండి రదేటికి $ వీరు గాంచం జాలి రదియేల తెలుపుమా 1 సన్హునీంద్ర, ! 6౮8 

ei 
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ఆర్రి నందయళో దలవూర్వజన నృవృ త్తాంతము. ధఆా- 

మ.'అని ప ప్రశ్నించిన భూమిపాలుంగని యా$హా ప్రళ్న మిట్టుండునే 
యని "మత్త ౦దలపోనీ రాజ! వినుమా $ యావా కలం దెల్చెదక౯ా 

మును దోణాఖ ఖగ్గివసూ_త్తముండు ధర నాం $4 బొల్పారు సత్సత్నీ తో 

మున ముష్పాంగం జరించుచుండ విధి సమానంబునక్ వానితోన్. ౮౮  ₹ళ56 

కే. గోరతణము నొనర్పంగ, ఛారణి జనింపు మావు 4 చారయుతిని జే 

కూరును ఛాత్రికి 'నభిమత, మోరితిగ నీవు పుట్ట $ నింక ననుటయు౯. ర౮ా రర్? 

క, పరమేష్టి కనియె ద్రోణుడు, సరసీజభవ మనుజలోకీసంభవ మగుడు౯' 

ర 

బరముండు మవ+జేష్టండు, హరి విశె శ్వెశ్ళరుడు మాకు 1 ననుకూలుండుగాక్, 

ఆతని సురుచిరపాదా, బ్లాతంబులయందు మాకు $ భ క్లి గుదుర నీ 

వే తగ ననుగ హీంపుము, (శ్రీతరుణినాథుకరుణం $ జెందినమా త్రన్, ౮౯" రీర9 

భభ వసాగరమును దాయటుదు, మవితథముగ ననిన బ్రహ్యా] యశ్తేయగుం బో 

మ్లు వసుధం బుట్టంగా నన్సె సువిమల విజ్ఞానవి  త్రశోభితుం డతండే. రణ 560 

అతులయళ ంబునం బొల్పుచు, వీతి నోకులముందు భవము 4 చెందెను నందుం 
డతండే సుమ్ము యశోదయు, నతనికి దారయగు ధరల 4 నరయుము రాజూ[గ౦ 

. ఆశారణంబున $ నాదంవతులకును భగవంతు. డై న, ల్లీ శ్రీగసంకజాత్ను 

నందు బుత్తుం డగంనాకృపావార్చియం దతిశయవే ప్రే మరూ$పాభిరామ 

మైనభ క్రి కయ్. గోవి; కానికరంబందే. గోవకులందును $ గూర్తి యు దగిం 

యుండెను బ బ్రభులలో శ నుత్తమో_త్తముంయడగు శీ (కృష్ణం బాబ హా చెప్పినట్టై 

, వలుకు సత్యంసుచేయ గోకులమునందు 

రానునింగూడి పుత్తుం డై $ రసా జనించి 

యండె నివసీంచుచుకా దనయద్ను తావ 

వాములయిన శేళులకా బ్రతి 4 నందంజేయు. ౫౨ 562, 

ఫా శా 

తొమీదవయథ్యాయ ము, 

అధి టొలూఖలబంధనము. రతా 

. అనీవలీకి 'యోగివర్యుం, డనూనహరిచిత్ర, భరిత $ మవ్వలిదాని౯ా 

వినివించె నిట్టులని యొ,క్కనాండు శ్రీశృష్ణజనని 1 కడు ముదవమలరకొా. y 908 

తన యింటిచానీకల నే పనులం 'దెవ్వరిని నునుహాభావ్య మొ యే 

యుని చెను' దధిమంధ నమను,వనిం దానే చేయయూని 4 పంతం బలరకా. ౧ 564 

చ. హారి వగుబాలనీలల ముగవోమతు 'లెర్చి 'రచించినట్టిసుం 
ఇ 

త “కాశ యోర్నా మవాచేవే భువి విశ్వేశ్వశే వాకా” అని మూ 
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1వ, కొడు కతిఖీతి నొంచె నెలగోలను గాంచినయంత నంచు నా 
వడంతి బిఖాన దండమును 1 బాజంగవైచి వీ యాత్తే జస్తునం 

దడ డు వత్పలత్వమున + నాతని దిట్టిమవా "త్త త్త మంచు నే 
యెడల న దెవ్వ ర. దల 4 నే దగనట్టి దటుం చెటుంగే. ౧౧౪ ర్ి 

ఆ. మూథురాలు గాన 4 మూర్తుడా వీనిని, దాట గట్టి వయం $ దగు నటంచు. 

దలంచెం బాండుతనయోతనయతనూజ! యొ, వ్వనిక వెలియు లోనుశ్రగనల లేదొ. 

"మొదలును దుదయు నిన దనకు6 గానక 

జగచాదియై తానె 4 జగమునకును 
దుదియునై వెలియు లోను దగంగం దాను 

యెవండుండు! జగ మెల్ల + నెవండు తానె 

రైయుండు నెవ్వం డాీయవ్య_క్షరూపుని 

నయ్యథోతుజుం దనీయాత్త జునిగ 

భావించి కృష్ణుండు స ప్రాకృత బాలుండె 

యగు నంచుం దలపోని $ యందునున్న 

లె. త్రాడు శైకొని టోటివెలతకును దోడు 
కొను చుం? జని యందు బంధించెం 4 దనకుమూరు. 

డాగనం బొనరించె న $ ట్లైట బంధ 

నమె యగుంబాచితం బని 4 నాతి మిన్న. ౧౮ 596 

ei 

క. తలపోసి కొడుకు నడుమున, కలత్రాటిని జుట్టం బూన + నదియును రెండం 
గుళేములు తక్కువకాంగా, వెలందియు వేతొళ్కరళ్ళి పనం గొనివచ్చెన్. ౧౪౮౪ 

క. అదియును రెండంగుళ ములు ఫొదువవడ౯ా మరల నొకటోగొని వచ్చి జవం 

బొదవంగ దానిం గూర్చంగ, నదియును రెండంగుళంబు + లల్బం బగుడున్.౧౫4 

తే, మజీయు నొకదారమును దెచ్చి 4 మాన కదుక 
నదియు నమ్మైన వేజ్ొక్క_ 1 డతివ తెచ్చి 
నిట్లు గృహమునం గల్లిన + యెల్ల త్రాళు 
లట్టులే యైన నర్భకుం |] గట్టలేక. ౧౬౮ రర 

ఓ తనవని గాంచి గోవికలు $ తద్దయు నవ్వుచునుండం చానునుం 

బనివడి నవ్వి విస్త యము 1 పర్వంలో నూరకయుం టె; నివిషధిక్ 

జననియు స్పిన్న గాత్ర తయయి $ స సృ_స్హశిరోరుహబంధన ప్ర, వ,సూ 

ననికరయాచు శ్రాయయయిను గ్భప వర్భిలుచుండ సోతటన్. ౧౮ 590 

1 “ఇయేవ. కిలతంబద్ధుం దామ్నా౭. త ద్వీర్యకోవిదా” అని మా. 2 “గ్గే పీనాం నుస్మ యంతీ 

భాం స్మయంతీ విసి సి శాభవతో” అనీ మూ. 
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లే. తానె స్వాయబంధంబునం 4 దగులుకొనియు 
దాననే ్రాడుసరివడం 1 దన్ని గట్టం 
జాల నేళ్యరమైనట్టి $ జగము తనకు 
వళ ముకాంగ స్వతంత్రు,.డై (డై $ వణిలు హారియు, ౧౮y 591 

ర్, తనభృత్యుల శెల్లను దా, ననయము లోంబడు నటన్న 1 యార్యజనో క్రి కిం. 

గనంబణి చెను బ్రత్యమువ్ను మ్థునం ద్రా టికి లోయబడుటను 4 భూవవతంసా! ౧౯ త్తి 

“మ. తనయుండై న విరించియెని తనలోం దానౌ మవాదేవుడేం 
దనయంగంబున నున్న యట్టిరమయేం $ దాద్భక్చ /సాదంబు నొం 

దను సత్పాత్రత గాంచ్చరైరి; వృజనా$థ క్రీవతంసంబు ము 
క్ర నొసంగంపగు చక్రి, నుండి యవుజే? చేనిం దమింబొంచెనో. ౨౦ 593 

తే. అత విజ్ఞానసంపన్ను 1 చు భక్తులైన జ్ఞానులకు౯ా సుఖ 4 మావరేశుం 
డాదరంబున నిచ్చెడు $ నట్లొరులకు, గోపి -కాసుతుం డొసంగండు1 కోర్కు_ లెవుడు. 

క. కనుకనె ఛభక్టిధనంబునం దనుం బూజిం చెడు సుధీవోతంసములకు మే 

లొనలార్చు సులభ మార్షంబునం దనుం బొందంగం జేయు 1 భూజానిమణీ! ౨౧ 

క. సుతుని౯ తోటికి బంధిం,చితిం గదయని యయ్యశోద $ శీ ఫ్ర ఘ్రముగ గృహో 
చిత కార్యముల నొనర్చంగ, మతినిడి యందుండె లోకశమాన్యుం డంత౯. ౨౧౪ 

ఆ. తాను లోకజాల $ తత్త ఏజ్ఞాడును బ్రభుండునుగం జెలంగుచుండ ? మనసునందు. 

దలంచె గుహ్యూకు లగం$ధనదాత్త జులు మద్ది, చెట్లుగాంగ నందు. 4 చేరియుంట. 

క. ఒకం డగు నలకూబరుం డిం, కోకండు మణ్ a (గనుం డగు మీహోన్న తమద మూ 

ని కడంగి నారదుడు ము;న్నిక నష్టనములుగ నుండీనే యగు ననుచు౯.౨౨ 
క్ష, శాపం విచ్చినకతమున, శ్రీపాలకులయ్య ఖాతిం $ జెందియు నటు దు 

ర్వాస్ఫపారకలితుళై ముని శౌపంబున నుంటం జూచెంఫ$ జక (క్రుథరుండుక . ౨3 

పదియవనయథ్యాయము.. 

అరి నలకూబరమణి గీ గ్రీవలశాపయోకణము. Pa 

చ, అని శుకయోగిపల్క. విని 1 యస్టనపౌత్రు డు యోగివరషి! యా 

ధనదతనూజు "లేమిటికి 1 దారుణశావము నొంది! శెట్టి యే 

వను గలిగించుకర్మ మిడి $ బా గనుచుం బొనరింవ చేవతా 

ముని యగునారదుండు శుభ $ బూనెను? నాకు నెలుంగం చెప్పుమా. ౧ 600 

మ. అని ప్రశ్నింపగ యోగిచంద్రుం డను నాయతుల్ కుబేరాత్మజుల 

* “శచేనుం విరించో నభనో న శ్రీరష్యంగసంభ వా, ప్రసాదం శిళికే సోక్టీ య త్తత్చా పవి 
359 కథ 99 | | | 

మ్ముకిదాల్” అని మూ. “విరించః ఫుత్తోపి. భఫస్సా ్వత్థాపో అని శ్రీథరాచార్యులు, 



80 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ, 

మును శంభుం గొలువంగం గోర్కితగ శంశభుం డళ్లు 'కావింపుండీ 

యనంగా శంకరువెంటనుండి యదియత్యంతంబు గర్వంబుగూ 

ర్చ నటకా నిల్వక వెండికొండదరి నారమ్యంపుంూయదోంటయుక్. ౧ 60] 

క, అనురతరంగిణికి సమిీివమునక౯ వృళ్యంబుగాంగ 3 భానీల నట వు 

ద్భిము వారుణి యనుదానిన్మి బ్రమదంబున ద్రావి మత్తు 5 వైకొనుచుండన్, 

క్ర కను లెజ్ట వాజ్ తిముగ0, ననజాతులుకూడం బాటల బాషను నుండక 

వన మది పుష్పోత్కరములం గనుపండును చేయం దిరుగణగాం జొచ్చి రొగ౯ా,3 

చ. సరనసిజషండమండితము + సౌరధునీవర మాట వాని యం 

తరమునం జొచ్చి కామినులు $ త మ్లొగిం గూడియెయుండంగా మనో 
వారగలతి"చే: గెరేణునివహంబులం గూడిన యేన్హులట్లు కా 
వరమున గేళిసల్సిరి సృశీవాహము నూత్న ముదంబుం గననాన్చంగకా. రో 604 

మ. కురునంనో త్తమ! దైనయోగమున నాకూళశల్ వియన్ని మ్న గాం 
తరమం చాగతిం గళ సల్బుజేటి నూద్దూమ ప్రభా వాఘ్యం డౌ 
సురమౌనింద్రుంయ నారదుండు చనుచు౯ా $ జూచెకా దగ౯ా వారల౯ొ 

బరికించెకా సురం ,ద్రావి మత్తులగుటక్ * భవ్య వ్రభావంబునన్. ౫ 605 

చ. మునివరు నారదుకా గనుచు $ ముద్దియ లప్ప విన స్తులౌట ల 

జ్ఞను గని యమ్హునీళశ్యరుండు $ శావము పెట్టు నటన్న భీతి వే 
చని వలువల్ ధరింప సహజన్తులు వారు వినస్తులౌచు నుం 
డిన గని వీరు వారుణిని  నెమ్మిని గ్రోలి తదున్నదంబునన్. ౬ 006 

క. కనుగానక శ్రీమద మొ, య్యన దానికి దోడుగాల 1 నంధులె యయి శే 
యని లోనెంచుచు వారల, ననుగ్రృహింవంగం బూని + యది సొగింవన్. ౬౪ 

తే, శాప మిశ్చెద నం చెంచి 4 యీపగిదిని 
నొక్క_గితము పాడె + నాయు త్తమముని 
శాప మయ్యది వారల సాంతమందు 

నలముకొన్న గర్వంబునే 5 యణయంజుమ్థు. ౭ 608 

నిషయంబులం గడు సేవించు వూరుషునకు బుద్దివిభ్ర,ంశముం $ బూనిచేయం 
' గను రబోసనణమునీకంటు వేజొక్కటి కలదా; రజోగుణం + బలముక్ొనిన 

బ్రీమదం బుదయించు 1 శ్రీగర్షమునః గన్ను గానకుండుటయు సోమ్మాననీయ 
కులజన్మ గర్వంబు $ లలనారతియు దూభతపానముల్ మొదలై నపాడువాండు 

లే. కలును దోడనె వానికి 4 గలిగియుండా 

రాజసు లు నళ్వరమగు గాశ్యత్రమున "వుడు 

రూ 

* ప చాయలణీం మడిఠరాం పీత్వా” అని మూలము. 



౧౦.) దళ మస్క ౦ ధ ము, 81 

జరయు మరణము లేదని 1 సా్యాంతమందు. 
దలంచుచుం గృవమాని మూఢ్డులయి వెలంగి. oy 609 

క. అవేం ద్రి యుచలై. న్వెచ్చం బ ,శువులకా కి హింనీం త్త మణటియు $ య్ ణీస్టలిం గ్న్ 
_ర్రివటిలు నర'జేవ్రం డని యవనీచేన్రం డటంచు 9 నాఖ్యందనరంగన్, ౯ 610 

త. మజియు స్వ 'న్టేవు. డనియు నామముల దేవ 
శబ్ద్బవూర్వకములం బిల్వం $ జనుళరీర 
మిదియుం గడవటం గీములుగC $ బొదలు6 గాల్ప 

భస్మమగు విష్థ యగుశ్నాది $ భ పీత మయి. ౯౪ 611 
క, కనంగా నిట్టికోరీరం,బునకుం గా భూతజాలగీమునకుకా ద్రో హాం 

బును చేయుటచే నరక మె, 'యనివార్యం బగుచుం గలుగ $ నట్టినిరయమున్.౧౦ 

క. కలిగించు తనువుకోసం, బిల భవాతద్రొ దోహ మెన్న 1 "శీ చేసెడు చం 
చలచిత్తునకుకా స్వార్థము, కలుగం జీ రవంతశగాని తలంవన్. ౧౦ 618 

2ను. తనువన్న ౯ మృతినొందకున్న వితకో ? తన్షన్న యాతల్లి కో 

తన కన్నంబిడు దాతకో మజీయు మాతంగన్న యాతాతకో 
ధనమెంతో యిడి కొన్న యాతనికొ యీథా.త్రి ౯ బలాఢ్యుండుగాయ 
గననె వానికొ స్వ త్తగమా మృతిగనలగా నగ్నికో కుక్కకో.౧౧ 614 

క. కావున బ్రదికిన జచ్చిన, నీవపు వెవ్వరికొ స్వత్త్వమే యగుం దనశే 
యాచెరసపు లే దదెప్పుడు భావమ్మున దీనివిధము $ పరికించినచోన్. ౧౧ 615 

. అవ్య _కృమునం బుట్టి 5 యందే లయించుచు నున్నయీాదేహము 1 సన్నుతమగు 

'శినాత్త గాలం దలంచి $ యరయక పశువుల జంఫువారలు మూర్థజనులు గాక 

మణీ యొవ్వ రగుదురు $ మహితసంపన్మదమున నంధు౭డై.న దూశర్ణనున కన్నం 
గన్నులు సుంతయుం. + గానరాకుండును దారిద ద్య మనునదె $ తగినయంజ 

తే, నము దానికి నగు బీదశనరుండు తనకు, సాటిగా దక్కు_ప్రాణులం$ జక్క జూచుం 
గాన వాని! నపకృతిం 4 గల్లజేయ, నూహనేయక యూర'కే $ యుండు నతయ. 

లా 

చ. చరణమునందు ముల్లు దిగ6 4 జాలం దవించినవాండు సాషంతమం 

దొరులకు ముల్లుగు గుచ్చుకొన 1 నొక్క_ట మోమున మ్లానతాదులం 

బరిగణనంబు చేసి మయటు$వంటి మహా త్తరవీడ గచ్దెనో 
యరనీ య దట్లుగల్లం దగ 4 దంచును ఏ స్వానుభ వంబుచేం గనున్. ౧౮ 617 

1 “వాన్యంశే వశవో యక నిర్ణయె రజితాళ భి, జేవసంజి జ్ఞితమష్యం'తే” అని మూ, “నర 

జీవ భూజేవసంజి తమషి” అని కీ శ ఫరాభార్యులు 2 “జిహ:కీమన్న దాతున్స ఏం నిషేకురాకురేవచ, 

మ్యాతు? 'వీతుర్యాబలినః శేతుర్నే శునోపీ వాిఅఆనిమూ. రి “కేవిద్వానాత్శసాక్కత్వా వాంతి 

జంత్యూ నృ 'లేజనతః” అని మూ. 

తాం-భాగ 11 



sy నీ (ర కాండవకృష్ణ భాగవతము [అ. 

లే. తానుగంటకవీడ యెగత్తజీ నెట్టి 
దనియెజుంగనివాం డితోరునకుం గలుగు 

దాని బాధ నెటుంగలం 4 దగయు కాటె; 

యక్ష పెదట్కప్రదుకఖ 4 మెటుయగు నతండు. ౧౮ 618 

క. ధనహీను. డహాంభావం, బనంజను స్తంభమును ఖాని $ యన్వయవిద్యా 
దినిఖలమదముల నొందక, తనయత్నములేక శ్రామము  తనకుం గలుగన్.౧ ౮౪ 

చ. తనువును వంచి కష్ట్రవడుం 1 దథ్యమ యయ్యుని యు_త్తమం బనం 
జనుతవ మాను వాని; కదె $ చక్క ము_క్టీకసాధనంబు'గాం 
గనుదగు; నన్న కాంశీయయి $ కాయ నుబే లభియింపకుంటం జి 
క్కినం గడునోలుచుండంగ నీగించనుం జెంచయు హీంన పయలోన్, ౧౫ (90 

leg, వానియిం డ్రి యములు $ నపనంగ నుచితమా 
వ_ర్హనమున నుండు $ బరుల కాం 

గార్చ నవియు సుంత 1 కోరను సమదర్శ 
నులగు నాధువర్యు 1 లెలమిమోటి. ౧౫ 62] 

క ఆనిస్నజనులతో డన్కె మానసమునం బొ "త్తు డీయ $ మన్ని ౦తురు; పొం 
డూనినతృస్థయు సద్వ్యతి, త్రో నిలునయ తేక పోనం 4 దోడనె శుచియా. ౧౬ 

క. ఆరయ సజ్జనులకును౯, భూరిధ'నేశ్వరు లె ప్రీయులు $ పో నిర్ధను చే 
కారు హితులంచు నడుగం, గా రాదది యెట్టులన్న + త్షాస్థలమందున్ .౧౬ 6298 

క. వర మేశుండొ ముకుందుని, చరణంబుల సేనంగోరి 1 సర్వజనుల సు 
స్థరసమదృష్టిని జూచుచుం బరహాతమును గోరుసాధుశనర్యులు సతమున్, ౧౬౪ 

2క ధనముల మదిణగోర రస్త్కజ్ఞనులక యవి యాశ్రాయములు $ సర్వాన్థ్థ* 
* లని గల్లగజేయునవి యగుం గనుకా దుస్తములు దన్టోకాంతీతములు నౌ. ౧౭ 

తే, అవి యు వేతీంవందగిన పే $ యగును గాన, వానితోడ సాధుస్పులముం బని యబేమి 
కలదు ధనముల నే కోరు $ ఖలులమాట, యిచటం జేర్కొనంగా నాకు 1 నేమిఫల 

మ. అనుచుం గీతముపాడి వారుణీయనకా $ పహాూరొంందు నమృద్యముం (ము? ౧౮ 
దను వెల్లం జెడం దాని మత్తులయి యు1ద్దామ శ్రీమదాంధ్యంబున౯ా 
గనులం గానక సంయ లేంది యులుగాం $ గాం జాల కీందీగరా 
&ీనికాయంబున కళ్లు లోనగుచు స్వ మెమంబుం బోందోలుచున్. ౧౯ G27 

క. జలకేళిమన్న లగువీ,రల యజ్ఞానజమదంబు 1 రయమున నేనుం 
దొలలగించెద; పిరిర్యురు, పుల _స్వువాత్రునకు నెన్నం 1 బుత్రులు నయన్ ౧౯y 

1 “దరి ద్రనై బ్రవయుజ్యంశే సాధవస్సమదర్శినః” అని మూ, 2 “నద్మిఃక్షీణోతికం తర్గం 
కత ఆరాద్విశుద్ధ్యతి” అని మూలము, 
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దిక్పలెికుమారుల మని మదించి తమను, గవ్చంగాం గన్ను గానక $ కాంత లెల్ల. 
దముంనాడ వివ స్తు ఛై + తగియు దాని, నెటుంగకున్నా రు దుర్శదు 1 లిప్పటకిని. 

కనుకనె స్ట్థావరజన్మము, గనుటకుం దగియున్న వారు $ కడలి మరల ని 
ట్లనుపమునుదమున నంధతం గనకుందురు వృత్నుజన $కలితులె ఇైనన్. ౨౦౪ 630 
అని ళావంటడి నారదుం డనుకంపక౯ా మజీయుం బలిజ $ నవని౯ా భూరు 
డ్లని గనియు మత్ప్స్రసాదం,బునం బూర్వస్యృతియుం గల్జుం$ బో మతి వీరల్,౨౧ 

నాయను గ్య హమునం 9 బూయక దివ్యవ,త్సరశతంబు దాంటం $ జక, థారి 
మైనవాసుబేను $ నమలనాన్ని ధ్యంబుం బడయువారు స్వర్ష వాసము మట్, ౨౨ 

. వర మేశునందు భ_క్రియు, స్టరముగ వీరలకు మరల $ జేకురు నని ని 
ర్రరమౌని వలికి చనియెను, వర నారాయణమునిం ద్రశవాసముం గానన్. ౨౨౪ 

. చనియె నంతం గుబేరుని 4 తనయు లర్జు 

నతరువులుగ జనించిరి 5 నారదముని 
వరుడు భాగనతులయందుం $ బరముయాట 
నతనివాక్కుు ఫలింవం జేశేయంగ నెంచి. ౨౨౮ 634 

- హరియు నులూఖలమును న్మా తరువుల దగ్ధజకుం జేరం 4 దలంచి యవగత 
త్వరుండై పోయె న దెట్రో, పరికించెను వాని నందు $ పట్టి యచటునన్ , ౨౪౮ 

. సురముని నా శెన్నంలం (బ్రయుతరుం డిధనదాత్త్మ భవులు $ తరునులుగా౭ బు 
ట్రిరి వీనిం గూల గీతంబరుదుగం బాడినమునీం ద్రు $ నాళయ "మొవ్చన్ . ౨౫ 

. అని మదినెంచి నారదమోవోమునిగీతము సార్థకంబుచే 

యను దలపోని మద్దులకు $ నంతరమందుం జొరంగం బోయె; నం 

త నచటం గృష్మమూల_ర్తి చొరం $ దద్యుగళంబున కడ్డవాచు న 
_తృరుణమునం దులూఖలము 4 తాం బడియెకా హరియాశ యంబున౯. ౨౬ 687 

బాలకృష్ణుం డంత $ టోలడ్డముగయిడ బలిమిమై లాగంగ $ నిలను నలము 

కోనియున్నయా చెట్లు $ మునిశౌ*పము చనంగయా శక టి పళ్లతో 4 గూడ చెకలి 

వరమవూరుషునిదా 1 నిరుపమవి క్రమమున స్కంధములు శాఖ్యలును బ్రవాళ 

ములును గంవీంవంగ 4 భూరిరవంబొవ్చం బడియెం దటాలున $ వసుధమిోంద 

. వానినుండియెు హుుతవవహలుం + డూని నైజ 

రూపమున వచ్చెనో యన $ రూపములను 
'దేజరిలు సీద్దవురుషులు 4 తీక్లీములగు 
తనుమరీచుల డి కతి $ తగ వెలుంగ. ౨౭౪ 638 

చను బెంచి రాజసం బన, జనుతొ ల్లీటి మదమువదలి + సకలజగన్నా 

థుని గృష్షుని గని శేల్తో,డ్చును వందనమాచరించి $ పొగడిరి భ_క్టిన్, ౨౮ 689 
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అగ్రి నలకూబరమణి (గ్రీవులు శ్రీకృష్ణుని వినుతించుట. థఆా- 

కృషకృష్ణా! నీవు 1 కేవలగోపాలకుండవుగా నూాహింష 4 బడనిమహావు 

మున నొ పుయోగివి (| సఘునజగత్కారణభూతుండ వాద్యుండ$నవు నగు కరమ 

పురుషుండ వగుదున్రు $ పోల నాలోచింవ స్థూలరూపంబును $ సూత్త్య యావ 

మునగు నీవిశ్వము 4 తనరువీరాప మంచును బ్రహవంత్త తలు $ మనములందు. 

. దెలియుదురు; ని వొళకండవి $ యిల జెలంగు 

భూతరానుల వగు బేహశములకుం బాణ 

ములకు మణియు నహాంకారీముసకు నింద్రి, 

యముల కీశ్వారుండను సర్వ $ మగుదు పిన. ౨౯ G4) 

eer 

(3. 

క. వ్యయ మనలేకయె వ్యాపకృమయి సర్వనియామకంబు $ నగుకాలం నీ 
వె యగుదున్ర మహ త్తి _త్త్వ్వమునయి యువ్వుషు పీప్ వంఠఫజూయత నే నత్రా! పం 

స స్పత్తే (గుణంబు రజ _స్త్రమోగుణములు తానయి సూత్విమై ీ తనము వ వకృతి 

వన నివ యగుదును $ వనజాయతాతి, సర్వ యుతి త్రవిషృతుల 5 వరుసల్లో జేయు 

నధ కేవురుషుండ ) పగుదువు దప్పస్రు గనుక స్ వదృుళ్ళాతను. జెలంగు 
బుద్ధ్య్యాదులకు వానిశభూరవికారరటు అగునిం ద్రి యాదిుల + కళ్లుప వ్రృకృత 

తే, గుణీములకును గావ్యుం డనతగూడ సట్టి 
మహిమమున నొవ్వువాండవు మాన్యచంత ! | 

జగమునుత్నే_త్రికంబు మున్ను గ దనంత 

సిద్ధుం డవగుచుం దగు నిన్నశబద్దు మహీతు. ౫౨ 642 

న్స్ 

క. ఒరుం చెను గుణసంవృతుం డరయంగా 'నేల్చు బ్రహ $ మనుచును సాధూ 
త్క_రమును గావ బుట్టిన, వ వరముశుండ పనుచు “పది న)పాఠకు 'లెల్లన్. 3౨౪ 

క. వినుతింతు రట్టిమహమం,బునం దగి వసుపెవపు త్త త్తృశభూతుండ వగుచుకా 
దనయంత గల్టుగుణముల, ననూనమహొముంబు క్రియ యశేనట్టులు గాన్, 3౨] 

త, కప్పుకొొనియున్న నీకును $ గరయుగంబు 

మోడ్చి వందన మొనరింతుశము వరమాత్త ! 

చేహరహితుండవయ్యును $ చేహగణము | 
నందు దగుల కతుల్యము 9 లగుచు మిగుల. 33 645 

వ. అధికంబులగుచు నున్న నాయాయివి క్ర క మంబుల  బహముువిధశరీరంబులయందు 

వ్యాపించుటం జేసీ నీయవతారవి శేదంపు లిట్రివగు నని పరికింవ నెలుంగం దగి 
యుండు కాన్రున నొభగవంతా ! జగజ్జాలంబున కుత్చత్తిశె వ_వల్యంబులం గావింప 

* “త్ర్వంమవోక్ ప ప్రకృకిన్సూక్షాకజ_ _క్ష్యతమోమయీి, త్వ మేవఫురుపోఒధ్యత్ సృర్వమేత్ర 
వికారవిల్ ”” అని మూ, 

- 
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సర్భకామషప్ప, ప దాత వగునీ విపు డాళ్తాంళంబున నిట్లు అచ్చట నవతరించితివి పరను 

కల్య్యాణా ! అట్టినీకు నమస్కారము విశ్వమంగళా | నీకు నతులు చాసుదేను 
నకు శాంతునకం యదువతికి నీకు జేమోడ్నులు. 3౬ 646 

. అనుపమ మగునానందంబున. బూర్జుండ నె టైననంద)పు ర్త త వరా! నీ 

యనుచరునకుం గింకరులము, కనుకళ- సెలవిమ్హు సతమ $ కరుణ నునుష్రమా. 

. నారదమునివర్యుని దె, భూరికృవ౯ దివ్య రూప 1మున. బొల్పునిను౯ 

గోరికలు దిటు. గాంచిట మోరమ్యా కార ! కృష శ యురుగుణనిలయా! 3౭ 

. నీరమ్యుగుణముల $ నెమింగ _ర్రింవగ వాణియు నికథల్ $ వరుస వినగ 

శ్ వణమ్లులును బరిశచర్య చేయంగను హా స్తంబులును ద్వదిశయాం ఘ్ర మక మల 

యగళసంస్త రణంబు ? నొనరింవల మనస్సు సర్వలొకనివాస స్ శ్రే ! నీకు 
యొక్కంగ మృస్తకం$బును భవదాత్తులౌ సాధువులం జూడం $ చక్షువ్రలును 

: స్థరముగనేె నిల్చునట్టుగం ) జఇయసమ్మతింపుమాయని యిట్లు నుుతించి చార 

లంజలింబట్ర భగవంతుం $ డవ్వయుండు, గొకు లళ్వరుం 'డాలించి $ గుహ్యూకులను. 

. తాను నులూఖలబద్ధుం, డైనట్టుండయును వోస 9 మాస్య్థమునందు౯ 

గానంబడ ని ట్రనియేను, మౌాసీంద్రుడు నారదుండు 1 మత్తుల మిమ్లున్ , 3౯ 

(శ్రునిరతమదము చేం గనుం గానక యుండంగ భూరి $ కరుణా స్యాంతుం 

క నెగడుట భ్రంళముగనం గా నొనరించె నని మున్నెోశ్రగనుంగోొంటి మదిన్. 3౯౪ 

. అది యనుగ్రృహంబె $ యగుమిోకు నెప్పుడు నాదోపదములను మునంబు నిల్చి 
సర్వజంతువు లను+సమదృష్టిం గనుచుండు వారె నాధువులుగవర్షి తు లీల. రం౪ 

. వారలు ననుల్గని నంతనె, వూరుషులకు నేత తృొబంధము రవి వాడువంగా 

నేరీతిం బాయు నటుసం,సారమహాబంధములోను $ జను. జూర్హ ములై. 5౧ 

. నలకూబర నన్నె ప్రి పి యృములుగాం దగువానికంళుం 9 ముఖ్యతముని గాం 

దలందయచు మిామీోహాం,బుల కరుగుండు నాదుభ_క్రిీపీడమును మోకున్. 

. అది భవబంధన సంతత్స్కి మొదలంట నశింవంజేయుల బొం డని వలుక౯ [యున్. 

సదయాత్తకుండగు హరినుడ్కి ముదమున విని చుట్టుందిరిగి 4 మొక్కు_చు మణీ 

. నతు లాసంచి ఊోలీకి ర, శి తతి౯ా బంధింపబడిన r శ్రీహరిదా స 

మతింగొని యు_త్తరదిశకుకా జతనంబునం బోయి రెదల 1 సంభ్రమ మలరన్. ౮౩ 

వదునొకండవయ థ్యాయ ము, 

అరై ఉలూఖలబంధ మోక్షము. థఆా- 

. అనితెలిపి యూగి మటియును, జనవతికిం దెల్పి నిట్లు $ చ క్రి చరిత మం 

తను నందాదులు తరుయుగ, మనూననిన్వాన మొప్ప 1 నవనిం బడంగాన్. గ 
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వీడు గిలం బడియెనొకో యని, నడివడిం జను బెంచి యందు భయదాక్ళృతులం 

బడియున్న జంటమద్దుల, నడుమ నులూఖలము. ద్రాటోనడమునం గట్టన్. ౧౪ 

దానికా లాగుచు నుండిన, సూనుని గని యవి గూల 1 నూనుంజే యా 
పా ల” Te రా > 

నా నెన్నం గారణం బని, మానసముల నరయలెక్ష $ మైకోను, ఖ్రాంత్న్. ౨ 659 

. పది యెన(నిసనియ్ యుం,డందగు౯ +! మద్లు లిటుగూలి + నాళం బయెు.ళ౯ొ పసానణలై ది ప్రి 
గద దీనికారణం చ య్యొది రారా యుత్పాత మనుచు $4 నెంచంగం బోలున్. ౨ 

. అని యూహించుచు సాధ్షస,మును గాంచిరి; వాని చెంత 4 బూనిక నుద్దుల్ 

గొనియాడు బాలుకులు తో,లినినడ్దముగా నమర్చిలీలయపో లెన్ 34 6౮61 
, మన యీాకృష్టుండె యీాడ్వం,గను మ్రూకులు పడియ వింతఫగా దివ్వు లనం 

జనువురుషు లిద్ద అవా, నినుండి వెల్వడిరి మేము 1 నిల్చి యిచటనే. ఈ 602 

. ననుంగొంటి వనికి తద్య్యా; క్క_ను బొసంగని దగుట నమ్మణగనాడ దనుచుః 7 

కొన రొక్క_కొంద తీకృష్ణుని కార్య మిదొనె యనుచు 1 జోద్యంపడుచుక.. oy 

. సండియ మందసాగి రల సభ్యులలో నొవకొంద ణంతటకా 

నండ (ఉం టోని కట్ల” జతోనంబునం ద్రాటను బద్దుండై నయా 

నందను6ం గాంచి దానిని ఘనం బగువూనిక లా నంచునా 

త్తం దలపోని మోమున నీ స్ట్రఫతం బొలయకా వడి విప్ప చామమున్. ౫4 664 

. గోపిక లెల్ల దన్ను. బు ల్చుచుం చేతులు" తొట్ట నాడునా 

పాపం డదొ క్కొ_చోటం దమిం + బాడును పేజటొకచోట ముగ్గుం డై 
"రూవీకం చారు యం త్ర మన 1 నొయ్యనం టై బె కెగుదుకా వ్ర జాంగనా 
జ్ఞూపరిపాలనాద్భతి వోళ్ కంగతుం డైనటు లుండు నొక చస. ౭ ౮665 
ఒక చోటం దన్ను "నేమో లేము బాలకా! యనుచు నాజ్ఞాపింప నర్భకుండు 

కొలుచు పా త్ర, ముల వీరఠటలరే బాదు కాలిని ననమర్తుం డట్టు తా + నగవడుచును 
చెచ్చు నెట్లో; తనోముచ్చటలను జూడం బ్రియ మొందు తనవారులయెదుట హరి 
నిలుచుండి. చేతుల 1 నింగికం జూయ్రచు నోడును; భగవంతుం 4 డైన కృష్ణు 

. డాత్త త్ర _త్స్వ మెజీంగిన $ యట్టివార్కి కెల్లం దనభృత్యవళ్ళ్యత త $4 నెలుకవణచు 
చును సనాతనుం డిట్టిచావ్పున స్వకీయ, చేష్టితంబుల నామంద6 + జి శ్ రీతి. ౮౪ 

కనబణచుచు వారల నెమ్మనములు హార్షి ౦వఠే జేయు మార్లంబుల నుం 
జను; వేజొకదినమునం బండ్లను నొను మిదె తెచ్చి యిచ్చశటం బెట్టతిజూ. జా 

టయమా! వండ్లో కొను, మోయమ్ర్హా! బాలకులకు $ నొప్పు నివి యనం 
గా యాదృచ్చికముగ విని, మాయా'బా లకుండు త్వరగ మందిరమునకున్ cy 
చని తనదోసిట థాన్యం,బును గొని పోవంగ నమ్లువూంబోడియు నా 

1. వనజాముండు బెచ్చినదా, నిని గొని దోనీఓని బండ్లశనించె వెం దమితోన్. ౧౦ 667 
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క, తా సర్వపఫల వ్రదుం డన, వాసిం గాంచియును గొనియె 4 బండ్లను థాన్యుం 

బాసరనీజాతీ. కుండను, బోనెకా హూరిచేనె రత్నముల నిండంగన్. ౧౧ 6/0 

తే, అట్టు లాహరిరాములు $ హితము గోపు గోవీకల కొనరించుచుం 4 గుతుక మలర 

యమునయొడ్డున కేగి విీీవారతత్స,రత్గమున నుండి రెలమి నీర్భకులుగొలువ. 

సీ అంత రోహిత యమాళార్దునభ ౦జనుం గృష్టుని జీరి ర 9 మిందు దనయ! 

యని విప్పి తనపు త్ర తుం? డగు రామునిం బిల్చె చాలకులనుగూడీ $ కేళిసల్పు 

చుండ నోనాయనా.! 1 యుర్వి శెంధూళి చే ధూసరితంబయి $ తోంచెం దనువు 

నభ్యంగ మొనరింప 4 నరుగుడెమ్హా యింక నీదుజన్న రము 1 నేడు గాన 

లే. శుచితం గని ధేనువులను భూశసురుల కిము 

చూడుచూడుము నీతోడథనాడియాడు 

బాలకులు తమతల్లులు $ ధూళ పోవ 

స్నాన మొనరించి కై నేయ $ సంతసముల. ౧౩ 672 

చ. అలరుచునున్న వారు గను $ మట్టులె నీవును స్నానకృత్య మి 
ముల నొనరించి యిషస్ట్రమగు$భోజన మొప్పుగం జని హోరవం 
కులం గయినేనసికొంచు నిను 4 గూడిన విత్రు,లరితి స్వచ్చం Ea 

భలం జరియింవవయ్యు! యని 4 లోలవిలోచన యెంతవిల్సినన్. ౧౮ 678 

చ. హరియును రాము(డుకా జరవునాటల వేడుకం దల్లి విల్వ స 
త(రముగ రాక యోాయనుచు + బల్క_కయుండ యనశోదం బంచె నీ 

వరిగియ యేం గుమారకుల + నాటలనుండి మరబ్సి తెమ్మటం 

చురుతరపు త్రవత్సలత $ నొక్క_టం బంవె నదెంత వ్రీ తీరానా. ౧౫ 674 

మ. తన యీడొ వ్పెడు బాలకవ్రజముతో 6 | చాత్చరస్ట మేపార నిం 

తనరానట్టి ప్రియంబుతో బలునితో 1 నాటాడుచున్నట్టి కృ... 
. ప్లుని న్నేహన్ను తవత్సజద్యయము సంశశో భిల్ల (7ా బోయి నా 

యన! శ్రీకృష్ణ! సరోజనె త్ర! త్వర రీమ్హా పుత్త నా వెంతకున్. ౧౬ , 675 

తే, స్తన మిచ్చెద రమ్ము పోల్టా?గి పొమ్ము 
చాలు నాటలు యుత్తుచే 1 శాంతి నొంది 

తివి కుమారక! బలరామ 1 తీవరముగ 

సహజుతో రము యదువంళళసాగరాబ్ద! ౧౭౪ 676 

క. సరసిజసఖుం డుదయింవంగం బరమాన్న ము తింటి వంతే  పలుభంగుల ని 

క్క_రణిం గేళులం బేలితి, వరికిందంగ మోము వాడఠబాణం గనుకన్. ౧౮677 

క. అన్నము దిని పోవన్నా!, నిన్నుం దమింగూడి భు_క్టోనికా సల్పల సం 

_ పన్నుండు దాశాస్టండు స త్సన్నుత యదువంశ వాన్టీచం ద్రుం డివుడున్. ౧౮౪ 
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క, నీకొజకు వెచియున్నా 6 డోకృస్లా! రమ్ము మాకు $ నురుమోద మగుం 

గాక తరం జను దెంచిన, నీకరణి౯ా బాలకులును $ నిజగ్భృహములకున్. ౧౯ 

క, అరుగుదురుగాక యని సతి, పరికించి కుమారకులను + బాలుర శెల్లకా 

ద్యోరం జన నానతియిడె నిక్క_రణిని బ్రృవోదిదేవగణ శేఖరునిన్. ౧౯ 680 

చ. తనయునిగాం దలంచి వారోత త్త మెటుంగక న్నే హబద్లబు 

దిని విడనాడ లేక బలో బేన్రనింసాడిన యచ్యుతుం గరం" 

బున గ్రుపాయించి తోడుకొని 4 పోయి గృృహంబున కవు చేయగా 

ననువగోమంగళ ంబుల మీవోమతి సమ్మతిం వేసె వేనుకన్. ౨౦౪ 681 

ఉ. అంతట గోపన్భద్ధు లగౌోనట్టి వ వ్ర చేశ్ళరముఖ్యు లొక్కనాంయ 

జెంతయు నూవాలొప్పం నహేనవనంబున నందుంబేరి యం 

దెంతయుం బూత నాదికృతశేకృష్ణ న వధోద్యమరూపక కృత్యుములే్ 

వింతగ చారె యట్లనుభ శవించిన వారలు గాన నేర్పనన్. ౨౧ 692 

అర్ర నందచాదినోవకులు బృం దావనమున కరుగుట, 9ఆూా- 

*ఆ. ఓలగంబుగూడి + యొప్పుగోకులనున, కగువిభంబు నెంచం $ దగు నటంచు 

మంతనంబు-చేయోనంత జ్ఞానవయస్సు, లందు వారిలోనీనధికుం డొకండు. ౨౧౦ 

క్ష. ఉవనంచాఖ్యుండు కాలజ,నవదమవోత త్త సమును మనంబున నూహిం 

చి పరమశొ భనముల్ గృల్టుపద్ధతిం జూవంజూలం $ గోవిదుం డగుటన్. ౨౨ 65% 
క, హరికికా హలికికా బ్రియముక్కొా సరికూర్చంగ నెంచివల్కె. $ సరగున మనమ 

పురవరమును బాయుటయే, వరికిందంగ మేలు గల్లు 1 పద్దతిచుండీ. ౨౨౫ 685 

క, గోకులమునకుకా హితమౌాం గాక యటం ఇంతుమేని $ గృక్కు_నం జనుెకు 

శ్రీకరమగు నిట సంత్మాపాకరహేతువులు సెక్కు $ లగవడం గాజే. ౨౩ 686 

తే, అవ్వియెల్లను బాలుర $ కంతేకరము, లగును; బాలస్ని మైన యాశయసురవనిత 
వలన శ్రీవారికరుణచే 4 బాలు డితంయు, 'చెడక విడివడియె నదెట్లాకచెవ్బ నేల. 

క్ హరికరుణనె శ్కటము ౩ మర దిరుగంబడకుండంద షె సెం ఫది చ్ తరంబై. 

పరయణససుడిగాలివ లం దగు, సురరివ్రం డీబాలు మాయ 1 సొరేదిం గనయడన్. ౨౮ 

ర పతగకులస్థానంబుగ, థీలిం జేరొందిననభంబు *+ చెంతకు గొనిబో 

యి తగళ వదలిన శిలవైం బతితుండయ్యును నురేశగసటలము ప్రోవన్. 2౨5 

క. వకీడు నొంద కుంజెసు, మో కెల్లం దెలీియుంగాజె 4 మేటితరును వ్ 
దీకరణిం గూల నడుమే, యిళశొమరుంజే మతెవ్వం $ జే బాలుండు౯. ౨౫6 

. ఉండియు మరణమునొందక, యుండుట నచ్యుతుడు కాచె $ నురుకృవ నని చె 
ప్పండె యెవండై నను నిపెం జండోత్పాతములు దగి వ్రగజమ్ముక్దీనిన్. ౨౬ 69 

న్ 

కే త్ర తోవ నందనా మావా నోపోజ్ఞా నవ యోధికఃి” ఆని మూ. 
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క. పాడొౌనరింపకమునువే, యేడకునే నను చరాళి 4 యేలేరల నే 
$డుం బొందని పిల్లల, తోడం బోవుదము హరియు + దో డగు మనకున్..౨౭ 

ఉ. పావనభూరుహాంబులును $ భ వ్యతృణ పృతతుల్ తగంగ బృం 
దావననామకం బగువోనం బొకం డుండుం దదంతరంబునం 
దే వనముల్ నవీనము ల$ వన్ని యొ గన్సడుచుండు నద్దియు౯్ 

మ ల్ పాతం బగును * గోవులు గోవిక లుండ నర్ష మా. ౨౮ 693 

సి. వుణ్యమహీ ధ్ర ముల్ పొదలుచుండెడు నందు గాంతారనవకంబు + కర్ణి కార 

మట్లు కదంపోహర్రయమన్థును గమల 'కేసర కాంచనారముల్ సాధుకుంజ 
శాళనకేత కాళఖ్యములు కాలస్క_ం౦ధమును గవిత్ధము నను+వనము లొవ్వు 

గోవర్గనా ర యు $4 - రారు లిఖరుల మిన్న యె జలములు $ సన్ను తంబు 

తే, లగులు నందుండు లశుల 4 నచ్చటు మన 
శెల్ల విధముల గ. ౦5వ నుల్ల మలరC 

జేయుచుండును గాన నాశచి శ్ వనము 

నందు వసీయింవ నేండె పో $ నర మగును. ౨౯౮ 694 

క. త్వరపడుం డివుడే శకటో,త్క_రములః బూన్చుండు మువారార్హగకాలమ్మెనక 

జరవం దగ దూరక యె, ల్లరకు౯ా మోాకిస్ట మేని $ లలి గోధనముల్. కా 695 

క. మునుముందుగ బృందావన్క,మునకుం జనుంగాక యనుచు 1 బుద్దివిభవ మొ 

వను బల్కె_డు నువనందుని, వనువు శుభం బనుచు మాటువల్క_క వారల్. 3 ౦౪ 

క. ఇదిమంచి దిద్దియే మం,చిది యంచొగి నేకచిత్తు $ సిద్దిని వారె 
ల్ల దమపరిచ్చదముల నుక బదిలంబుగ ళకటవితతోవయి నిడి యంతన్. 3౩౧ 

క. అరిగిరి గోపులు వృద్దుల దరుణుల బాలకుల శకటీతతియం చెక్కిం 

చిరి సర్వవరికరంబుల, శారాసనంబుల ధరించి $ స సత్త ్వముపాదలన్. 3౧ 693 

క. ేనుధనంబుల ముందుగం బో ననువుతియిచ్చి శృంగశముల నూందుచు నిం 

వా నిఖలవాద్యఘోపము, లే నింగిని బర్యుచుండ 1 హితులు బలనీరాన్. 3౨ 

ర్ తవముతమపురోహితు లతోం (బృమదంబునం జనిరి గోషోభామినులు మనో 

జ్ఞ్ఞముగాం గుచములవై న్యూత్నముగాం గురికుమము బూయం $ దద్దు+చు లొ 

చ. అరదము లెక్కి మేటివగు $ హాటకనిరి తరత్న యుబ్మనో [స్పన్. 3౨౪ 
హారపదకంబులుకా గళ ముశలందు వెలుంగలం గాంతులీనునం క 

శవ్యా ఖ్యానమునం గలవిమయ మిందురరీకృతమని యెటుంగవలయు. “'నవకాననమ్” ఆని మూ. 

“పుణ్యా తృణకాననమ్” ఆని మూలము. 'అద్రిశబ్గోఒ క్ర ద్ర మవాచకళి అని భావార్ల దీపికా ప్రకా 

శ్రికా వ్యాఖ్య. 

భాం-భాగ — 
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బరములం గట్టి వ్రీ తిమెయి $ భవ్యుగళస్వన మొప్పుచుండ శ్రి నీ 

వారి వగు శీలిగితముల $ నాదృతిం బాడుచుం బోయిర ఆన్ 32 701 

ఉ వారలవంట రోహిణియు + వారిజ నేత్ర, యగోదయుకా ముదం 

బారంగ నొక్క_సృందనము+నందు బలుండును గృన్నమూ_ర్రియుం 

జేరుననుండ వారివగు $ చిన్న తనంపువివోరచి త్ర ముల్ 

గూరిచినట్టి గీతముల 4 గోవికలెల్లపం జబాడుచుండలోన్ . 36 702 

చ, శ్కుతిపితమాటం జక్క_ విను+చుం దమి నేగిరి; సర్వ కాలముక్ 

ఏికేతసుఖానవాం బగుచు 1 విశ్రుతకీ రిం జెలంగునవ్వనం 

బతులము నై కనంబడియె 1 నాహం ట్ర "పెళము వేసీ గోవకుల్ 

సతులను బిడ్డల౯ ముదము$సంధిలంగా విడియించి రొక్కచోన్. 354 708 

ఆ. ళకటవితతి నర్జచం ద్రాకృతిగయ జుట్టు, నిలిపి యంతరమున + నిలిచి రంత 

వితతభూరుహముల 1 బృందావనమును గోనర్గనాఖ్యశై లవరము మజీయు. 3 ౫ 

మ. యమునానై నలినీవరాంతరలస $ ధ్ధారివ, వ, వె వావవా 

కు ప్రమదారత్న విహార యోగ్య పులిన$ వ్రాతంబులం జాడం జి 

“స్థములం త్రీతియెసంగు చుండ బలభ? ప్ర శ్రీ శీ వారుల్ వేడ్క. నం 

దమల శ్రీ డర సల్ప్సనెంచి రిటు లత్యంత ప్ర పవ మా వొత్తు లై. ౩౬ 705 

*క, నోవకులగు నెల్లకా సుఖమాపాదించుచు ర్వరీయ[హంరివినోద 
వ్యాపారంబులంగ లభా, పాపద్ధతుల౯ స్ఫక్రీయకేజనపి పంతు లగుచున్. ey 706 

చే వత్పపాలకులై తేగుకవయసు కాల, వ్రజమునకు దావునకా గోవ బాలకులను 

గలిసి బహువిధ ఖేలనంఠబులకు వలయు,  పరికరమ్లులను౯ సీద్ద సీదోవజచుకొనుచు. ఏ 20 

సీ, వత్సములను మేవం 4 బాటువడుచునుండి రొక చోట చేదువ్రలూయదు మజీ 
యొక చోట బిలాషమీలకముఖఫలముల నొండొరులపయి మకహోద్య మమున 
నైచుకొనుచు వెడ్క $' వణలిరి మజీయొక్కతఆిం బదకింకిణీకథ్షనులు వర్వ 

న్నర్పించుచుం బ్రీతి $ వర్తిల్లి రొకపుడు కంబళాదుల నిండఠగప్పుకొనుచుం 

తై, గవటవృవ వేషములం డాల్చల గాగ బంచి 

బాలు రవ్విధి బూనంగ 4 లీలం*దారుం 

దడిషధంబున నలరుచుం $ దతనినాద 

ముల నొనర్చుచుం బొడుతు రిమ్లులం బగతుర. ౩౯ 708 

క. కలహాంసమయూరాదుల, మెలుగులవలె భ వ్యరితి $ నెలుగు లిడుచు వా 

నలు పా ప్రాకృత బాలురువ లె, 'జెలంగసచు విహరించి రందు6 4 జిత త్రవిధములన్. రం 

* “కలవారై సస్స పకాలేన వళ్ళ పాలౌ బభూవతుక” అని మూ. 
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అరి వతానురవధ. ర్రిఆా- 

చ, హరి యొకనాండు నోదరవోయస్యులలనాడి కళిందకన్య కా 
పరిసరమందు వత్సముల 1 భావిమహత్తరకృత్య మెంచి యా 
దరమున మేపుచుండె నొక దై త్యుండు వచ్చెను దజ్జిఘాంసు లై 
హరియును వత్సయూధథమునయందు జరించుచు వత్సరూవుం డై. భంy 710 

మ. తను రాము౯ వధియింప నెంచుకుమతికా 1 దై త్యాధముం గాంచిరా 
మునకుక౯ వానిని జూపుచు౯ దనుజుదుర్చుద్ధుల్ రవం లేనెలుం 
గని వోల్కం గనంజేయుచు౯ా జనియెం దోత్క)వ్యాదునిం జంపంగ కా 
మన మెంలేం గుతుకంబుం బూన దివిజూల్ 4 మన్నించునే ర్పొవ్పంగన్. ౪౨ 

మ. మెల మెల్లం జని వత్సలం గనుచు నామి త్రాబ్దనేత్రుండు 5] 

త్రులయం బాత్మహితైె కకృత్య మనుచుం + దోడోన నాదై త్యునం 

ఫఘ్రుల విన్సందగువానిం బూనిక సలాంశగనాలంబుగాల బట్టి యి 

ముల బల్ సారులు త్రిప్పివై చె నొకట౯ా 1 భూజాతముం దాశంగన్. ౮౪౨౪ 

త్తే, అందు. గల్లుకపిత్తవృకయా గమందు, దగిలి రక్క_సుం డసునులం 1 దత్స ణంబ 
0 (థి ల యు 

వదలి తన వినుకాయంబు $ భవ ఫలము,లను బడంగంబేయం గూలె భూమిని ద 

ఉ. చానవుపాటుమూచి హరోదర్చ్పము చక్క_నెజింగి విస్తయం [టుకున. ౪౩ 
బూనంగ మేలుమే లనుచు 1 నొయ్యన బాలురు సంస్తుతించి ర 

స్రీ నిఖలామరుల్ దివిని $ దృ్భ_క్తిని గల్పకపుస్పవృష్ట్రి చె 

దానవహంతం గొప్పిరి నిీతాంతము దుందుభినాదముల్ తన్. 5౪ 714 

చ, హారియును రాముడు౯్ దవుర + యారయ లోకగశణై కపాలురై 

వరలియు వత్సపాలురయి ఫ్ వర్వులు పెట్టుచుం జప్టయన్న ముక 

గరములం బట్టుకొంచుం డిరుగగందగియుండిరి భూరికాననాం 

తరముల గోపణాలకులు I తత్సహా వాసమునక౯ా జరించుచున్. రగ -. 715 

dog తమతమగోవత్సీతతులను మేపుచు నొకనాండు వత్సంబుశలకు జలంబు 

పెట్టను దమరును $ బీతి శీత్యగ్రాసమును దిన యమున డాశపునకుం బోయి. 
రారామకృష్ణుల $ యనుమతి నచట వత్సములు నీరును ట్రావ $ దమరుజలము . 

ద్రానిరి బాలు రాస్థలమందు వజసంహాళిభిన్న మై కూలోనట్టి తైల 

తే. శృంగమట్టులు పడియున్న 1 చిత్ర భూత 
మును గనుంగొని రాభూత $ మనంగ నొక్క 
యసురుంజే బకరూవంబు 4 నండి యతడు 

హరిని దనతీశ్మతుండము 1 నక్సై తెజుచి. ౮౭౪ . 716 
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చ. త(రపడి మ్రింగా డర్పమున $ బాలురు రాముడు దన్మవాబకా 

నరుం డటు కృష్ణు మ్రింగంగని , చయ్యానం శ్రాణముపోవ నిం ది యో 

త్క_ర మెటులుండు నక్క._రణ $4 గా గత శతనులై ర; శ్రీవరా 

త్సరుని జగద్దురూ_త్తముని $ తండ్రిని గోపకుమూర వేషునిన్. 6౯ 717 

ఆ. వడిగ మ్రింగి యంత $4 వాండు మ్రింగుడుపడ 

కన్ని వోలె గాల్బు 4 చవుడు తాలు 

మూలమున జెలంగం 4 బొరి వెపికిం గ, క్కి_ 
న్ 

యవతుంజె యగుట శ యరయ లేక. రణ 718 

క, వడి మించురోవమున నప్పుడు కొంగయు వాడియైన $ ముక్కున మజీయుం 

బొడిచి వధింవంగ6 బూనినంగడు దుష్ట్రబకంబు నచటం $ గని కృష్ణుండున్ . సం 

చ. కరముల రెంటం. బైయిడెడు 1 కాంతను వ చ్పాడునాబకంబు వుం 

కరణము చే నదల్పి సఖ కాండము మాచుచునుండం గంసభూ 

వరసఖు చంచుయుగ్య మును $ బట్టి తటాలున వీరణాఖ్య చే 

ధరందగుగడ్డిం బోలెం బ్రమోదంబునం జల్చె సురల్ తమిం గనన్. ౫౧ 720 

ఆ. సజ్జ్ఞనులకుం దానె 1 సద్దతి యగుకృష్ణుం డివ్విధమున బకుని 1 నేవడం'చ 

బకుని జంపీనట్టి $ సక లేశ్షరునిపయి, దివిజవర్యు లెల్ల $ దృ_ప్టిమెబియ. ౫౧౪ 

క. నందనవనమందుం దగు, సుందరతరమల్లి కాడి $ సుమబ్బందము నా 

నందమున జల్లి యానక, దుందుఖిశంఖారవములోతోడంబొగడుచున్. ౫౨ 

క. తమసం ప్రీతిని బెలిపిరి సుమనసు లిటు సన్నుతించు $4 చొ వ్పెజీంి బలుం 
డుమొదలగు గోవబాలకు, లమితంబగు విస్తయమున $ నాత్మేలు పాదలన్. ౫౨ 

చ. బకవదనంబునుండి మెడణబాటును గాంచి సుఖంబుగాం దన 

ర్చు కమల నేత్రు,. గ్భన్లు రుచికశోభితు స్వస్థలవానుం గాంచి చా 

ణకలీతమైన యింది యగణం బటువాల్పుచు. గౌయగిలింతల౯ా 

బ్రకటముదంబునుం దెలిపీ 4 వత్సల నొక్కట గుంపుగూర్చుచున్. ౫౨4 724 

క. వడివడి మందకు జనియట్కు నడచిన వృత్తాంత మంత $ నంచాదులకుం 

దడ వొనరింవకయె యొటుక,పడం జేనీరి గోవగోవభామిను లెల్లన్. ౫౩ 725 
చ. జరగినవ్నార్తలక్ విని యెకసంగేడు నద్భుతచేష్టలక్ నుదిం 

బరంగు ప్ర మోదముం డెలివీ 3 వారిజన్నేత్రుని మృత్యువక్ర్రముం 

జొరయిడి ము_క్షినొంది తీతశో ఖిలువానిగం గాంచి నే త్రతా 
మరసములకా సుఛారసము 4 మాటికిమాటికిం ద్రానునట్టుగన్ XY 726 

లే. పక్షములు వాల్చ కట్టులె $ పంతమలరం 
గాంచు చుండిరి; నందాదు 4 లెంచి చొని 
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౭౪ 

కునకు బవయుమృత్వు శే హేతువ్రల్  ఘోరభంగి, toy 72 
. కనంబడి రటులై నను బ్యాలున కించుక బాధయే కకలుగకుంజెను వా 

రిని బొందె ననిష్టంబులు, వమనమునం దలయవకొ సుజనులశమాట నిజంబా. ౫౫ 

. లొ లిజని నెవరికి భయముం, గలిగింతురొ వారివలన $ గలుగుభయంబుల్ 
తలపోయ నిది యథార్థ మె, ఖలులయి ఘో రాకృతులను $ గన్చడి వైరుల్ ౨ 

. బాలుని గీడ్పజణువంగాం జాలక పోయిరి వధింవ 1 సమకట్టి శుచి 
జా్యాలలం బడు మిడుతలవ లె, గూలిరి తమయంత( దమ 4 కుమతులుగానగన్. ౫౬ 

, బెరార।! బ్రహ్మ 'మెట్గిను వారలు వచియించునట్లి 1) వాక్కు లదెవుడే 

నారయ ననృతము లగునే ధీర్నాగ్స్యుడు గర్టమౌాని 4 అెలివె నచెట్టుల్. ౬4 
ఈతడు నారాయణసముం డై తనరు నటన్న యట్టు 4 లనుభవసీద్గం 
బె తగియె ననుచుం దనయులం బ్రీ తిం దలవోనీ వారి 4 వింతచరితముల్ ౫౭౮ 

పలుమాటు చెప్పుకొనుచు విలసీల్లుచు భవకృతమగు 1 వేదన నింటేం 
చెలియక మనసులు 'వారలం గలినీ వివోరమునం బేలం 1 గా నుండి రొగిన్.౫౮ 

. సోదరు బిట్లు ప్రాకృతులచాప్పున సద ము లెన్ని కట్టుచుకా 

బోదిగ చేతుబంధముల $ బూనిక నిరీ, తించేయుచుకా మనో 

ప్లోదముగాలగ మర్క్టటముశలట్టులు గంతులు 'వెట్టుచుక్ విహో 

రాదుల బాల చేష్టలను 1 నందును బుచ్చిరి కాల మొయ్యనన్ సలా 784 

అ వ౦ డ్రైండవయ థ్య్వాయ ము. 

ధ్ర శీ కృష్ణు డథూనురు బొలియించుట. థ్రిజా= 

. వినవయ్యా! నరపాత్ర! యవ్యలిడియా స్ట వృత్తాంత మంతకా ముదం - 
బున గృన్లుం డ"కనాండు కాననమున౯ $ భు క్రిం గొనం జెల్లు నీ 

' దినమం దంచుందలంచి బాలరవి యూశపీనా _రిసంవోర శా! 

వనజూాథూ! యింక లెమ్మటంచు రుచులక. బల్హాటు త౯ా లేవలన్. Y _ 785 

. మేలుకాంచి వయస్యుల (J మేలుకొొలిపి 

వత్సపాలకుల౯ా లేపి $ వత్సవితతి 

ముందు నడువంగ సంతోషమును జెలంగం 

జేయు శ్చృంగరవంబును 1 జేయుచు హరి. ౧ 736 

. వయనంబు సాగించె 4 బాలకు లందటు హరిమోందంగల న్నేహ 4 మంతకంత 
కధికంచె యగుచుండశనన్న ము గలయట్లు వేత, ముల్ శృంగముల్ వేణువ్సలు 
 దమకరంబులకు నిీగతాంతభూషణములై కనువట్టుచుండ లోీక్క_కుమిగిలిన [ను 
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గ్లో 

రొ 

॥ లాయుకొనుచుండ 

స్వేయవత్సంబులు $ శ్రీహరివత్సంబులను/నాడి పోూవంగC $ జనుచునందు 

నందు బాలక లీలల 4 నగవజచుచుం 

జక్క_ విహరించుచుండ వీత్సములుయూభ 

ములును మేయుచునుండె వాగరలును గాచ 

కంకణంబులు కరముల 1 (్రాలుచుండ. ౨ 797 

. గురివెందల వోరంబులు, వరరత్నవిభూపలును సు4వర్హ వదకముల్ 
సురుచిరముగం దనువులం దగ, నథదుగ నొప్పియు మహావోనాంతరనీమన్. 3౪ 

. ఫలములం జిగురులం గుసుమంబులం బూగుత్తులను ఛాతునుల భూషణముల్ 

గలయంగం చేసికొని తను,న్రల నిండధరించి రందు. $ బొంగెడుకాంతున్. ౮ 

. గోవబాలకులందు $ గుమిగూడి యిత రేతరాన్న పాత్రము లాప్ 1 యైనవాని 

దొంగిలించుచును దాలతతురు కానరాకుండ, దాని నెజీంగినం 4 దటుకున నవి 

దదూరంబుగాం బడకనేరువునం జిమ్మి వైతురు దన్వున + వార లుండి 

పరుగెత్తి రాం గాంచి 4 త్వరవడి యవ్వానిం చమ ర చకొంద్రు, వం$తమున నిట్టు 

శ్రీహరి + యడవినాంవు 

గనం దూరమునకుంటోవం $ గడి కృష్ణు 

నేను ముందుగ చా౯కెద 4 నేను నేన' 

టంచుం బరుగిడి స్పృృశియింత్రు, $ మించు వేడ్క. ౬ 740 

. హరిం దాశి నవ్వుచుందురు 
పరితోవం బెక్కు_ డై నీబాలకులు మనో 
పారముగ వేణువు లూందుదు 

రురుతరశృంగములం గొంద $ అూందుదు రందున్. ౬4 741 

శ్ర మరంబులు యుంకృతిన్యాదము లొనరించునెటు లట్టు 5 తమరుకా బాడకా 

గమకింత్రు, కొంద అుద్రే,కమునం బచికములవిధంబు $ గాం గూంత పిడన్. 2 

మనమున: దలంచి పికరవి మనురితిం గూయుదు రొగి 4 నంబరముకడం 

జను వముల నీడలతోం జనందగు నని వంతమూని $ సత్వరమళ్లు. ౭4 8 

. వరుగిడుదురు హంసలవలె, సురుచిరగమనముల నెంతోొ $సొంవుగం జనుచుం 

దురు కొందటు కొంగలతో, సరిగాం గూర్చుండుదురు పాశసంగెడుళ కన్. ౭4 

. నెమిళులపోలిక గా నృత్యము సల్పుదు రొక్క_కొంద $ అటంగల్డు మహీ 
జములందు నున్న కవివాలములం బట్టుకొని యోొడ్డశ లం బడుదు రొగిన్. ౮ 

. వానరములు చెళుక్కి_నం, దోనం దమ రెక్కు_చుండు4దురు చవలతచేం 

బూని యవి వెక్కి_రించిన,చో నెంతయు వెక్కి_రించు4చుకా మోదమునన్. ౮౪ 
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క్, ఒకళొమృనుండియే వే, తెకకొమ్తకుం గపులుదాంటి $ నుద్దతిం దమరుం 

బ్రకటగ తిలా లంఘంచుచు, వికటంబుగం. గొంద అుంద్రు, 4 వెడ్కకు సరిగన్, 

న్స్, కప్పలతో౭బాటు స్ట గంతులువై చుచు యమునాజలంబులేయందు మునింగి 

యందుం దోంచుచు నున్న 1 యన్ఫోన్యసంహానన ప్రతిచ్భాయల $ నై జచవల 
తను గాంచి నవ్వుచు ధ్యనులకుం బ, తినిస్వనములువినంబడయథగ మజిశావ 

మిచ్చుచుం (టెస్ట్ నకృతవుఖ్యులయి తగునాగోవబాలకు $ లవుడు బ్రహ 

* ఆ. సుఖము ననుభవించుశచును భ_క్లిగొనునాధు, తతికిం బరమడై వోతంబు మాయ 

కు వశులై న జనులోకును నర బాలుడు, నై న హరినిగూడి $ యాడి రపుడు. ౧౧ 

చ. పరిగణనాతిదూరభవ $ వం_క్తికృతాయత కృళ్రసద్వ్య )తో . 
త్క_రమున నాత్మనిగృవహాముః + గాంచినయోగుల శేమహాత్తు పా 
దరజ మలభ్యూము యగునొ $ తాదృళకృష్ణుడు తానె వారి కా 

'దరమునం దోంచయచుండె నంట, 1 తద )జవాను లదె యద్భష్థమా. ౧౨ 749 

తే, దాని నెవ్విధి వర్ణింపతదరము గాదు; 

గోపబాలకు లవ్విధిం 4 గోర్కి నచట 
విహరణముసల్ప నోర్వక విసమబుద్ధి 
గలుగు నఘనామబదై త్యుం డక్క్మా_ననమున. ౧౨౪ 750 

క. అనుదినముం డోడు నమృతం,బును ద్రావియు నఘుని గాంచి 4 భూరిభయంబుం. 

గనుదురు మృత్యుకరుం డని, మనములం దాదృళవరా క్రశమము దగియుండన్. 

క. తనచావు గోరు నటు చేేవనికరముం జేయు దైత్వ్రవర్వుండె యఘుండె” 
జనవతికంసుండు వంవలగం జనుదెంచి యటక వనించు 1 శ 'ర్వస్ఫూ్షిన్. ౧౩౪ 

చ. దనుజుండు వాండు వూతనకుం $ దమ్ముం డగుల౯ా బకదానవుండు నీ 
తనికిని జ్యేష్టసోదరుండె $ దారుణచిత్తుడు గాన నయ్యాఘుం 
డనయము మోదమానసుల 4 నాటలమిం చెడు గోపణబాలుర౯ 

వనరుహనెత్రు,. గృష్ణు బతభద్రుని గాంచి మహత్తర క్రుధన్. ౧౪౮ 753 

క్, -ఈయిర్వ్యురు వ్రీయసోరు, లే యగుదురు వీరిలోన 4 నీతంజే యా, 
నాయన్నను జంపినరివు, వీయదనున వీనింబట్టి 4 యెల్లసఖులతోోన్... ౧౮ 754 

ఆ. అన్న తోడంగాడ $ యముని యంతికమున, కనువువాయ వీరి $ నంత మొందు 
నట్లు చేసీ యస్మశదన్వయులకుం దిలో,దకము లిత్తు వారు $ తనివినొంద. ౧౮౪ 

క. ఒనరుతు నే నిట్లు వ్ర జం,;బునయగ ల గోవకులు మృతిని 4 బొందినయళ్లు 

యనవచ్చు. (చాణములు, పో, యినగా త్రము లుండనొ వు1నే యెందైనన్. ౧౮4 

క “ఇత్థం సతాం బ్రవాసుఖానుభూత్యా దాస్యంగళానాం పరథ్రైవ లేన; మాయా శ్రి తానాం 

నరదారశేణ” అని మూలము, 



॥ 
96 శ, తాండవ కృష్ణభాగవ తము (అ. 

ఆ. చింతయేల యింక 4 శీతి చేహఛథారుల, కనువు లనల బిడ్డ! లగుదు; రనుచు 

నిళ్చయించుకొను చుని ర్భాగ్యుం 'డాతండు యోజనంబు నిడివిశీయొప్పుచుండ. 

1s, గురుతరవర్యతసమపి, వరతయుం గనయిడలం జాలీభయదం బగుభూ 

ధరభుజగాకృతిం కొని, ధరకందరవ క్ర మొప్ప 4 దాననుం డుంజెన్. ౧౫4759 

తే. దానియాకృతి యత్యద్భు;తముగం (గ్రాలె 
నంత వారల్మమ్రిం”డు $ నానం బూని 

వక్త్రమును విప్పి త్రోవను 4 బండుకొనియె 
యుండె నాఖలు నధరోష్ట $ మురి(ం బొద లె. ౧౬ 759 

క. ఘనములం దాశుచు నూస్థ్వం 

బునందణగు నోస్టంబు ఆాలు[మూలంబులు వా 

ల్పెను గుహ లనం గోఅలు చ 

క్క_ని శృంగము లట్లువాడవు $ గాం గనంబడియెన్. ౧౬౪ 760 

క. ఛాషంతం బాదానన్ర నా, స్యాంతరమున నిండియుండె $ న_త్తజం బొడవై 

యొంతయు సాగిన వభ మన, వింతగ దజ్జిహ్న చూడ 1 వెడరా యుండెన్. 

క, వరుహోనిల మట్టూర్చులు, పరితస్పంవ్యా _ప్పములయి + భయదంబులుగాం 

బరయచు నుంజె౯ దృష్టులు, నరణ్యముం గాల్బునగ్ని,యటు బెడిదము నలై.౧౭ 

క. వెలయుచునుంజెను న త్లట్ర జిలువం గని బాలురెల్ల $ జి త్ర ముగా ని 

ట్రులు బృందావనలక్షీయె, చెలరాడు నని శ్రాంతిపడి విశశ్ళోంఖలనృ త్తి త్రిన్. ౧౭ 

ర్త నదనంబు 'దెజుచుకొని సిర్కి ముదితయొ యి సన్న దనుచుం $ బొంగుచు వర్ణిం 

వం దలంచి రజగరముతో, నిదిపోల్పం దగునటంచు 4 నెంతయు వేడ్కన్. ౧౮ 

. ఒకరితోడ మజొక్క 4 రోమి త్రులార! యిదే మనముందణ 1? నెంతొచి త్రో 

ముగ నున్నయది సత్త _త్తథమగనినతోంెడుం గద యద్ది మనల మ్రింగంగలష బూని 
వదన మెంతయు వివ్ప్చీ ౪ భయదాజగరనదన మనితోంచెడునట్టు |) లమరియున్న 
యదిగాడె చెప్పుడీ 1 యట్టుకాక మజేమొ కనుంగొనుడీ? సూర్య కాంతులకును 

2తే నరుణముగ నొప్పునమ్మేు 1 $ మల్లస త్త 

మునకు బై వెదవిగ నొచ్చెం $ గనుయ్ నిక్క 
మగును రవికరస సంవార్టీ ప్తి + నరుణమైన 

తట మిదెల్లను గింది పోదవిగ నయ. ౨౦ 765 

క, చెలులార! భూథరో త్తమ, బిలములు కుడియెడమలందు 4 బృథుతాలువులం 
_దలి భాగములుగ శృంగం, బులు దీర ములై నదంతశ+ములుగా నయన్. ౨౦౪ 

cir 

1 *ఆజగరం బృవాద్వపు?” అని ఘాఖము, 2 “సత్యమర్క కరార కము _కరావానువద్ధ్య నం” 

ల్ మూభఖము, 
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చ, 

సీ, 

et 

కనుగొను డీవిశాలమగుక్షైవథ మోాయది దీనినాల్క_తో 

నను బ్రతినెయంగాం దగదె ? నాంగన నయ్యెడు; భూరిభూధరం 

బునంగల తుంగళ్ళంగముల 1 పూగమునంతరమందు నెంతయుం 

గనయబడు థ్యాంత మెల్ల నిదె 4 శ్రాలెడు దీనిముఖాంతరంబునన్. ౨౨ - 767 

దావానలోప్ప్మమె $ దారుణంబగునూరుతము దిని యూర్పుచంకీదమున నున్న 

దరయుండు డావానలాంతరపరిదగ్ధ జంతుడుర్లంధ మిో+సత్త (తనువు 
నంతరమున నున్న శయట్టి మాంసంపుదుర్దంధమువ లె నొప్పు $ గనుండు మోర 

లని వల్కుచుండి రాశ్రయజగరమును గొండచిలువం బోలినదిగ $ జెప్పుచుండి 

. రంతం గొందటు మనల నీశ్రయది ముఖంబు 

లోవలికిం బొన్ని మింగు నాకో. వటుగతి ' 

మ్రింగునెని బకాసురు 4 రీతి దీని 

బట్టి బకవైరి చంపక 4 వదలునొకొ_. ౨౩౪ 768 

అని వచియించుచు౯ా తణముశనం బె వధింపక పోవనిచ్చునే 
మన చెలికా౭ం డటంచు రుచిగమానితతదషదనాంబుజాతముకా 

గనుంగొనుచు౯ గరంబులను $ గట్టిగ దట్టుచు నవుషచు౯ ద్భరం 

జని రిటు గోవటాలకులు + స త్త సము దానిని గొండచిల్వంగన్.. ౨౮ 769 

రికింపంగను'లేక తోంచినటులే $ పల్క_ంగ నాలించి 4, 
రి యయా ! నిజము గనుంగొనల లే 4 కద్దాని వేజొండుగా 

సరిగానట్టితలంపుం బూని రనుచు౯ా $ స్వాంతంబునం చెంచి యె 

బ్లర'హృశళ్ణానములందు నుండందగు పోలా లోలు.డౌం గావునన్. ౨౮౪4 770 

ర 

ని 

అమరరిష్రుండు వ్ం డజగ$రాకృతిం కొని యున్న వాం డటం 

చు మజీయు నిశ్చయించి తనజోడగు బాలుర వత్సరాజి స 

ర్పముఖమునం జొరంబడనిశభంగి నొనర్చంగ నెంచె; నంత స 

త్వ మెటుంగనట్టి బాలకులు $ దానిముఖంబును జొచ్చి రొక్క_టన్. ౨౪ 77] 

. వారితో. జొచ్చి దూడలు 4 వాండు వారి 

వాని మి ంగక తనయన్న $వై రి చొచ్చు 

నెప్పు ప యంచుచుకొ స స్మ రోయించుచుండె 

' నన్నం జంపినవిధ మెల్ల గ్గ నట్టులౌట. ౨౬ 772 

క 

రీ 
ser 

హరిరాక కెదురుచూచుచుం, జొరంబడియున్నట్టివారిం $ జొ చ్చెడువతో 

త్క_రమును మి, మి,0గక యుండెను; బరవుకృపాళుండు సాధు +భయహరణుండున్ . 

దినావనంబున 1 దీక్షుంబూనిన్రో పోడ సకలాభయ ప్రదుం గ డకలుహాత్తు 

- లకుం ,బ్రావుగాన గోోవకు లనస్టహారణంబు లేనివారని ెల్వి?లక తనదు 

శాసన — 198 



98 శీ, కాండవకృష్ణభాగవతము fe. 

కకసవనోయంబులేేకయ దాని నెంచక దీనులై. మయొంతయు6 $ దీ వృమృత్యు 

జళరాగ్న్ని శిరయయి + చాన నున్నా రనియుం దలంచి విస్తయం + బొప్పం గరుణ 

తే, తరంగ సీరిని గాపాడం 4 దగు నటంచుం బురికొలువ వీనికి౯ మేలుశపాందరామి 

సాధు బాలకులకుం గీడు $ జరగరామి, యేక కాలంబునం జేయ 1 'నెట్టులగునొ ౨౭ 

2చ, అనిమదిం జింతచేయుచు నిదా నిటం గార మటంచు సర్వముం 
గనుంగొనం జూలుళ_క్టిగల $ గంజదళాముండు కృష్ణుం డప్పు చొ 

చచ్చాను భుజం దృ ద తుండమును 1 జే చ్చెల మేఘగణావృగీం చెనం 

గునిఖిలనిర్భ కుల! హరికి + గూడినకగము గాంచి యా సులై. ౨౮౪ 775 

క అయ్యో! య ర్య్య్యూ! యనుచుం, గుయ్యిడం గాం జొచ్చిరఘున+కుం గూర్పుజనుల్ 

నెయ్యురు దానికి హర్షం, బయ్యొడం గాంచిరి తణంబుశనం దవి సాగన్. ౨౯ 

కిచ, విని భగనంతుం డాదివిజగబృందమవో_ర్హరవంబు లవ్యయుం 

"డని తను నెన్న లేక సుర 4 లాార్టినిబొంది రటంచు నెంచి వ 

తృనిచయముకా దనుక దమి రోజంబుగం "చేయలో గోరుచున్న యా 
దనుజుని కంళమం దమరం 4 దద్దయుం బెంచెను స్పాయగా త్ర, తమున్. 30 777 

సే. అత్యంతవిస్త స్పృతి $ నంగముగల యఘవనుజుని గళమును $ వనరుహోతుం 

డడ్డగింవంగ వాయు 1 వట్టిటు వార్టపి ంపకున్నంత నిటునటు 1 లుగ్రరితిం 

బోరలుచుం గన్నులు 1 త్వరలై క నుబ్బంగ సంకటవడుచుండె 1 శ సను డళ్టై 

తనువ్రుననిండి పై గజనరామి మూార్గము భేదించుకోొని సై క 5 వెడలసాగా 

లే, నట్టి త్ర్ననె ప్రాణంబు $ అవలం దయ, నజగరముతోం బళేతలై. నట్టి గోవ 

బాంతల వత్సములను గృశపావ్రవూక్షృదృష్టి బ్రదికించి వారితో $ నెలమివెడలె, 

వు, అతిచిత్రాయత తేజ ముండు పృథులాం$గాహీం దృ ద, భోగంబునుం 

డి తగకా వెల్నడి ది వృతికొన స్వరు' నివే 4 నిండించుచుకా నింగి న 

చ్యుతుం డాజేవామునుండి కౌల్షడుట యెోబ్డో యంచు నీహ్రీంచుచుకా 
జతనం బోప్పంజరించుచుండి హరి యా$చందుబున౯ వెల్వడన్. 3_౨౮| 770 

చ. సుర లిది యేమటంచుం దనుం 4 జూచుచుసుండంగం జొచ్చె నంత శ్రీ 
హరితనువుక; డివౌకసు లోఘూసురు6 జంపి స్వకార్వు మట్టు లా 

దరమునం జేసీ పొల్పుహరిం $ దద్దయుం ప్రీతిని బూలవాన చేం 
గరము బపహాూకరించి రటు $ క మ్రుతేరం బగునాట నచ్చరల్. 33౪ 780 

క. గీతములక౯్ గంధరష బా వాతము వాది త్ర కులును 4 వాదస్ధధ్వనులక్ 

భూతలదివిజులు స్త్ులకా, వ్రీతి౯ ఏ జయనాదము లను?భ ఎ్రతేస్టిగణంబుల్. 3౪౮ 
రాలా లాలా తట! ఉజణగాతారాూ. 

1 “అనన్య నాథా౯ స్వకరాదవచ్యుతాళ ” అని మూ. లై “కదాభునచ దా జీవాకో అని మూ. 

“మేసాంతరితాఃి అనివ్యాఖ్య- 8 “కచ గత్వా భగవాక్ కష స్త స్త వవ్యయస్సార్భవత్స కమ్” ఆన్ని మూ' 



గ౨.] దళ వు స్మ_ం థ ము. 99 

క, హరి నెంతయుం బూజించిరి పర మేస్టియు నద్భుతముగం + బర్వెడుస్తుతుల౯ా . 
వరగతీములం బటువా, ద్యరవములకా విజయశొబ్దతతులకా మిగులన్. 356 

షే తనగ్థానమునకుం బెంతనె, విని మంగళ . మొసంగళ బ్లవితతి యలర విం 

టనెలచి యచ్చటికి వ్య చ్చెను లో శేళ్వరునిం గృమ్షుం 5 జిత్రాకృతినిన్. 3౫ 788 

చ, కనుంగొని తన్మహత్త ( మధిగకంబగు భ క్షి నెటింగి విస్తయం 

బును గనియెకా ధరారమణీప్రంగవ! జవ్వనమందు నద్నుతం 

*.. బును గనంజచెయంగాం దగుచు + భూరితరంబయి శుమ్మ్యమెన యా 

ఘనపఫణిచర్మ మచ్చటను $ గావుర ముండెడుయాదవాళికిన్. 3౬ . 84 

క. చిరకాలము క్రీ డార్థము, గురుతరబిల మగుచునుండె 1 మోణీనాథా! 
వరికింపం జిత్ర మనందగ్శి నిరుపమ మగువా ర్హ గలదు 1 నెమ్మి వినుమా. 3౬ 

*సీ, ఐదవసంవత్స + రాంత్యభాగంబున హరియొనరించిన $ యద్భుతాన [మోజు 
(నా మగునాకార్యము  నహిమోత్నణము బాలమోతుణ మృనుదానిీముదము 

బాలకుల్ కృష్టుని $ వాగండదళయందు జన నాదిగ గణీంవ + వస్థవర్ష 

మందు గనుంగొ ని $ యా వ జంబునం గల పెద్దల కెల్లను 1 బ్రతిమోాజు 

ఆ. ననువదించి, రిద్ది $ యౌాళ్చర్య మె కాదు, కనం బరావరులగు $ కంజజన్లుం 

డాదియైనవారి $ కందణకును బరుం, డగుచు సృష్టయగుచు $ నలరుచుండి.3 2౪ 

క. తనలీలచేత మాయా, మనుజార్భకుందై న యట్టిమాధవు నంగం 
బును చాంకినంత నఘుండను, దనుజుండ విగతాఘుడగుచుదాంతియుతుండై . 

ఆ. దుర్దనులకు నెట్టోత్రా,వను బొంద రా, కున్నయాత్తసామ్య + మొందె; నిదియె 

యతివిచి త్ర మైన ( దనదగువృత్తాంత, మిద్ది కృష్షునందు $ హాచ్చుగాదు. 3౮ 

క. దనుజుయు మనో మయంబగు, తన ప తికృతి నొక్క_మాటు4తొ నదియెట్లో [3౮ 
చొనివె బలాత్కారంబును మనమున నందులకె దెవమాన్యుండు హరియున్ , 

క. సురవైరి వీడటం వచెదం బరికింవక కరుణంబూని $ భాగవతగతిల౯ా 

గరుణించెం బరీతీత్తూ!, నిరంతరసుఖానుభూతి $ నెమ్మిం గనుచున్. ౩౮౪4 790 

క. నిరతిశ యమహా. త్తే సంబున, నిర_స్తమాయుండునై న $ నిర్శ్మలమూరా_ర్దిం 

బర మేళ్వరునే నెమ్మది, స్థిరముగ నిల్చిన తపస్వికశేఖరు లెల్లన్. ౩౯ . 791 

క. నిత్యంబయి సుఖదం బగు, నత్ఫు_త్తమగలతిని గాంతు 1 రనం జిత్రం బే! 

సత్యముగ దానినొంద సృనిత్యంబగుభవము నొంద+నెర్తురె మనుజుల్ . 3౯ 

క. జననాథ! యొక్క_కాలం,బున సాగిన కృష్ణకృత్వము మజ" కసమయం 

బున సాగినట్టు బాలుర మనములకుం దోయంజేనె $ మాధవుడు బల! 3౯/98 

శ్ర 

* “కామారం వంచమాబ్లాంతం సౌగండందశమావధి, వైశోరమాపంచదశాద్యావనంతు తతః 

వరం” అని వ్యాఖ్య. : 



100 శ్రీ తోండవకృష్ణభా గవతము [అ, 

. అని తెలివి నౌనకాదిక్క, మునులకు నూతుండు తెలువణేబూనే నవల సా 

గినకృష్ణుచరి త్రము ని, ట్లని శుక యోగీంద్రుం డిట్టు * లక్కుథం దెలువన్. 3౯౮ 

. విని నరపాత్రు,. డద్భుతము (| వెన్ను నిసచ్చరితం బటంచు నె 

మనమున నెంచి సళ (రుని 1 మానితచిత చరిత మింకను౯ 
రీ | లో కా ల 

వినందగు నన్న వాంఛ మెయి 1? ప్రయివిధంబులం జి త్త మెంతియుం 

దను బురికొల్ప వ్యాసముని $ తల్ల ) జవుత్రుని గాంచి యిట్లనున . రోం 795 

. మునివర! జ్ఞానధనా! యి(క, వినవలతు నవొక్క_కాలోవృ త్స మవుడె సా 

గినయట్లుండుకా వెటొకేం డనందగుకాలమున సాగనక్సైట్టగునో. 50౪ 7/06 

హారికౌమారకదళలో, జరగినచరితంబు 'బాలీనముజాయం బా . 

హరిపౌగండావస్థను, జరగినయటు తలయ నెట్లు  శిక్ళంబగునో? ౮౧ 707 

. గురువర! యోగిచంద్రమ! ముకుందుని సచ్చరితంబు నింక నా 

దరమునం జెవ్వుమవూ విన ముీదంబు జనిం చెడు నిద్దివూడ J 

పారివదగుమవూయయి యగు ముజన్ఫము కాదని తో౮చం ద్వన్గుఖాం 

బురుహగళన్లుకుంద వరశఫూతక భామృతేము౯ ముదంబునన . 5౨౮ 798 

౫ సె తనివిదీటు నాసాషదింపః $ దగినవార, మగుట మే టే త్ర బంధులేమయ్యు పరీ 

మందు మిక్కి_అధన్యుల $ మెతిమిగద్క, కాన మరల వచింపుమూ + కరుణంటూని. 

మ, అనుచుం .బ బ్రశళ్న మొనర్చ యోగిపరుంజౌెౌ 1 వ్యాసాత్త జొం డట్లు శ్రీ 

వనజా లేతుససంస స్థృళతిక జెలలుసుద్భ క్ట నిజాంగంబు లీ 

శునియందే వలయంగ మానమున సం$శో “ఖిల్తుచి తంబు "వెం 

పున నంతర్హతదృష్టినుండి యెటులో 4 పూర్షస్య తం గాంచుచుస్. రర 600 

తనదృష్టి బహిర్షతముగ, నొనరిచి తత్చ్యళ్నమున మహోత్పవ వములర౯ొ 

జనపతిం గని యిట్లనియెకా వనజాయుని దివ్యుచరిత $ వర్హించుత్రమిన , vy sl 

వదుమూండనయథభ్యాయ ము, 

క్రి శ్రీ కృష్ణుండు వనంబున బొలంరంగూడి చల్డు లారగించుట. ధిఆా- 

. వినవయ్యా! భఖ గవద్భ, _కృనికరమున ను త్తముండను 1 ధన్యుండవు న 

క్కనిపృళ్నము చేసితి వో, యనా! హరికథలు వినియు $ సందనితృప్పిన్. 

వలుమాటులు వానిని గొ, _త్తలుచేయుదు సాధుజనులు 4 తమవాళ్ళ $వణం 

బులకుకా మానసమునకిక, జల బేతుణుకథయొ ము _క్ర్రోసాధన మనుచున్. ౧ 6048 

. తలంచుచునుక౯ొ సార రై పాలుగా. దగి యుంద్రు ఫ వారి కొొగి వారి సద్రా 

థలు క్రొ త్తవియై రేయట, ఫలముకదా భ_క్రక౯ా స్వభావం | బదియే. ౧౪ 4 804 

* “వయం ధన్యతమాలోశే గురోఇఒసి శత త్రబంధథవఃి” అనిమాూలము. 
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క, వనితాలంవటులకు6ం గ్యామినివా_ర్హలు కో త్తవౌచు 5 మింవెడు మోహం 

cir 

లూ 

బును గల్లుజేయుగతి సృజ్ఞనులకు హారిక సకలు ముద మొగసంగుట యరుది.౨ 805 

. న్నే హనంతుండై న స్ట ఫష్యునకు నదెంత, గుహ్యామైనం బ్ర పీతి త $4 గురువు లర్గ 

మును వచింత్రు సుమ్లు + జననాథ! కావున, గోవ్యమగు 1 నిదై నం 4 గోరి చేవుదు. 

. అవహీతమైన చి త్రమున 1 నస సృదుదీరితకృస్తచర్యల౯ 

నే శ్రావణసుఖంబుగా వినుము 1 సౌరసనేత్రు (డు మృత్యువ క్ర కర్రి 

త వణులు నయ్యఘాసురుని 1 తీవ వ్రముఖగబుననుండి వత్సపా 

లవితతి లెంగలకా సుఖ మిలాస్థల్ గాంచమరల్సి యంతటన్. 3౪ 907 

. వారలం దోడొ-ని చనియొక, వారిరువోకరము గాంచి + వారివిము కం 

బై రమణమించు వులినముం, గోరకమెం జేర్చి పల్కె_ $ గోమలభణితిన్. ఈ 809 

, వ్ర యమి త్రులార! యెంశఫతయు రమ్యమగు సరకి పులినతలంబును 1 గలయం గనుండు 

స్ఫోవిలాస వా వీకీసంప త్తి తీ యలరార మృదులాచ్చతర ముగ 4 మించు నిసుక 

కనంబడుచుండ విచ్చినతమ్తిపూవుల కమని'తావుల $ నెమ్హనమ్లు 

లశ యాకృషమ్లు స్ట చైనం బై పయిమూలు షట్పదంబులు 'వకీ'సముదయమ్లు 

. లొనరం జేయురవంబులోకొక్క-_రతిం బ్ర, బ తీరవంబులు గలుగ న$వ్వ్యానివ లనర్యలము. 

దటగతమహీరుహమ్లులు నీతాంత ముప్ప,నార! కన దగియున్న ద[(యవనిత 

బాలం మించెను భు కిక వేళశయు నాశొన్నమనకు $ వెగ భుజింపకా 

మేలగు, లేంగలు నీరముం గ్రోలి సమీపమున దృణముగగొని యల్లల్లన్ . ౬ 

. చరియించుంగాక యని శి హారిచెప్పిన నాలకించి $ యశ్ష్రేయని బా 

లురు లేంగలు జల మానంగ, సురుచిర శాద్భలము గల్లూతు ణిం గదుప్రలన్. ౬౪ 

. మేయం దోలి యందె ? మెలంగు నట్లొనరించి, పులినతలమునందుం $ బుండరీక 

నేత్రు చుట్టు(జేరి? నిజశిక్యముల విప్పి యారగించి రెలమి $ వారిని గూడి. ౭ 

ఆవనంబున pee $కార్చకుల్ హరిచుట్టు వలయాకృతులుగాలో + వరుసం గారు 

చుండి ,బీ కృష్ణుని $ నుద్వమంబునం పూడ నాస్తి క్స్మైం దమీయాననమ్లు 

లాడిక్కు.నందుండ $ నంభో జకర్ణి క జుట్టువ్యాపించిన$ యట్టి తేకు 

లట్టులు మూడంగ 4 నానంద “మొునలనాడ నుండిరి; బాలకు $ లొక్కకొంద 

, తలమి. బుష్పదళంబుల 4 నింకంొంద 

అక్షైపల్టవములం బండ్రటాకులందు 

మజీయు6 జిగురులయందును 4 మమత నుట్ల 

యందు భూరుహచర్మ ముూలందు బూన్కి. ౮౪ 818 

పలువిధములుగాం దోంచెడు, శిలలందును నన్నమును బ్ర బ్రగసిర్ధము లౌ కూ 

'రలులోనగువానిని' నిడి, యెలమి౯ా, భుజియించి రవుడు $ కృష్ణునితోోడన్., ౯314 
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UU 

. తమతమయాహారవిశే,వషములను నిత-రేతరంబు + నమధికమోదం 
బమరం జూవుచు స్యాద్యుతము నెన్నుచు నవ్వి నవ్వం 4 దమ రొనరుచుచున్. 

. హరింసాడి బాలురు భుజించి, యజ్ఞ ములందు భ_కోచే నిడుహవ్యో 

త్క_రమును గుడివడు వర సే,ళ రుం డాకృష్ణుండు మనుజ బొలకుం డగుచున్. 

బాలక క్రీడల $ చలుచుం గటినస్త్రమున "వణువునుజొన్ని + యనువు మిాజు 

నెడమచంకను జక్క + తృంగ పెశ్రములొప్ప వామహ్న_స్తంబున $ వర్ణనీయ 
మండంబు దీయనిశమంచిదధ్య న్నంబు కబళంబుగాంబేన్ $ కరము వ్రీతి 

నమరించుకొని దాని $ కనునగునూరుగాయలు వ్రేళ్ళనందున $ పెలయంబ్రియవ 

| యస్సు లందు దనచుట్టు శ లతిముదమున 

నిలువగా వారినడుమం ఊచాశనిలిచి పొాలిచి 

నర్మ వాక్కుల వారిని 5 నవ్వంజయు 

చును సురలుహూడం జలిదిని * దినియె నవుడు. ౧౧ వ17 

రతవంళ్ కమ! $ బాలక కి సనచుంతా . భారతేవంశమౌా_క్తికమ! * బొలకు ల త్తణే నచ్చుత త్సులె 

(్రీరమణీమనోహరునిం 3 జేరి భుజించుచునుండ వత్పముల్ 

సారతృణాభిలాషములంః $ జయ్యన నొయ్యశ నన్వనంబులో 

దూరముపోయె నయ్యెడ ల $ దోయిడు వచ్చికమోంయది మచ్చికకా. ౧౨ 818 

బాల దూరముపోయు వీత్సమ్లులంచు 

భయము చేత గలంగు నాీవత్సపాల 

కులను గని భీతీం బావంగం$ దలంచి యిట్లు 

పలక సఖులార! భుజియింవుం 4 డులికిషడక. ౧౨౮ 319 

శ్రచెపోయి వత్పములం టె, చ్చెద వేగ మరల్చి యిటకుం $ జింతల నింక 
వదలి సుఖంబుగం గుడువుం, డిచెపోయెద నంచుబల్కి  యేచినవూన్కిన్. ౧౩ 

. కరమున నన్న కబళముక్కా భరియించియె శ్రేవులను పదక కొని తేర౯ 
బర మెళ్వరుండు వివినాంతరమునకుం బోయి య ద్రి శదరులం బొదలన్. ౧౩౪ 

. ధరణీధరబిలముల యంతరముల చేయగలను హరియు + డా వెదకుచు స 

త్వరముగం జనియెకొ దనమదిం బరికించియు నెటుంగసట్టేవడువు గనంబడన్. 

అరి బహూ తనమాయచే వచ్చ బాలురను దొంచుట, థయా- 

"తే, వారీయు చేయగల వెదకంగ ్ నరుగుటయును, 

క్ర 

శాలు రందుండుటయు. గాంచి 1 బ్రహ యపియెొ 

యంతరంబుగ దలంచి తా + నింతకుమును 

పయ్యుఘాసురు వదనగళహ్వారమునుండి. ౧౪౪ 823 
లీలామా శ్రంబుగ న్యా బాలకుల౯ా వత్సేములను 1 భగవంతుడు త 
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 దోలుకొని వచ్చు శుజీలయు, నోలిం గపటార్చ్భకుయుగోనున్న రమేళున్. ౧౪౪ 
2) 

చ. కనుగొని యింకనుకా హరి యఖండ మనోజ్ఞ మహ_త్స్వముం గనుం 
గొన మదిం గోరి యయ తలేగోచరుండై కనినంతకంచుం జ 

క్క_నియది యెట్టిశ కుకా థ్ కన్నానువాండను విస్తయంబు నే 
గనితిని మున్నె “యిప్పుడును గాంచెద దాని నటన్న వూన్కి.తోన్. ౧౫ 825 

. వత్సములను గోవ ఛూలకులను దా౭చె, నితరు లెటుగకుండ 4 నెండదొ తాన 

దృశ్యుండయ్యె; హరియు $ నెల్లెడలకా వత్స, ములను వెదకి యడవిశగ లయందిరిగి. 

. వువినతలంబుంబేరి సఖీవూగము గానక వారిపోకడల్ 

దలంచుచు నింకనుం దిరెగం 1 దదనమందలిచోటులకా ద్యరం 

గలయయంయగం బూణ నెచ్చటను $ గానంగరామిని విశ్వ వె_త్రయా 

జలరుహనాభుం డద్ది విధచర్యు యటంచు నెటీంగ నాత్మలోన్. ౧౭ 827 

..కమలదళొాతుం డావులకు 1 గాదిలిమితుల మాతృ రాజికి౯ా 
‘ 

(బ్రమదముంనార్చ లోయలంచి $ బ్రహ్మకు సాయతళ క్రిజూవనా 

సవమయమునం బె తేలళలుగం 4 జక్క_ని బాలురగాల నాత్మ మూా 

య మెజయం. చేసె నెందుగ నోవా యని బ్రహ్మయు విస్మ యంవడన్. ౧౮. 829 

. విశ్వదృశుండయి $ వెలయు శ్రీ కృష్ణుండు తా నజుండయ్యు నశ_తృరుణమందు 

సర్వస్వ రూవతం శ జనుగూన వత్సములకు గోవబాలకు లకును గల్లు 

నాయాయికుటుచ'దేశహాములునాయా వ్రమాణములంజెలంగుహవములు కాళ్లు 

మొదలగు నవయవశములు బాలకులు వట్టుకొ నెడు దండ మృలుశకొమ్యులు మతి 

చే, వేణుదళములు నుట్లును 1 వితతములగు 

నాభరణములు వస్త్రము 1 లక వీల. 

సుగుణములు నామరూవముల్ $4 చొక్క_వ్రనయ 

సులు వివోరంబులాదిగాగగలుగు నవియు. ౧౯. 9§29 

. వించుకయెని ఫొజంతం, గాంచకయుండంగం దాను 1 గల్పించి జనుల్ 

'కాంచినం బెరవడనటు గ్యావించె౯ సర్వమును బూర్వ + విధముగ నొప్ప౯, 

ఛా సరంవిప్థుమయం జగ త్రను సుధీ+సంమోద వా క్యార్ధ మె 

oi 

పరం బు సిటు మూూా రీ దాప్పీ జగలిం 1 బృత్వ మ మె యంచు ,చు 

త్యుర్వీత_ త్స ఏ మెణీంగినట్టి జనులే $ యూహింవలాంజాలి యా 
సెంర్వేళుండు చెలం బద్మ జొండు లోజ్ఞం బొందున బ్రంతయున్ , ౧౯ 93] 

సర్వాతయయి తగుకశ క్రి ] యంతటం బ్ర రారాజకక రయైన కృకేహ్హ్యస్ట దాపు 

డై తనరారుచు + నళ ప ప వ, యోజ్యక_ర్త రలగు గోవ కుమారకుల తనువుల 

ధ రియించఛియున్నట్టై $ కన్న 'కార్యంబులం గడంగి వంచుచుం గర ఫశారకతను 
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వులగు ్రేవ్రులరూవములం దాల్చియున్న ట్టితననె గొబ్బునం దోేలుీకొనుచునాత్త 

లే. విహారణంబులనుకా బెక్కుశవిధములుగను 
గనంబజుచుచుంట యద్భుతం 4 బనయం బరల్యా; 
నట్లు చని మందంజెరె నుయ్య్యాదిమూ్తి 
యందు వెరే లేల కన గ్లరీతి. ౨౦ 932 

క. కొనిపోయి వానిగృహాముల్క ననునుగం జొవ్పించి తానె; యవాగనిని గా 
చినవాడు నగుచు వారలకు నివాసములైన యిండ్లీకుం జని తానే. ౨౦ 938 

క, ఏమాత్రం బనుమానం, బే మనసున గల్లకుండ $ నెప్పటియశ్తే 
యామాధన్రండు లేంగల,తో మందిరమునకుం జేర $ దోరవుశ_క్లిక౨౦ 934 

న. అంత నమ్మందనున్న మందయానలు వేణునినాదంబులు _చెన్రులుపండువులు చేయ 
సత్వరంబ "లేచి యడన్రులనుండి తమశమబుడుతలు వడి నరు చెంచి రనుసం భ్ర 
మంబునం గువూరరూవంబులనున్న యవమాయామానవకువమూరుం దమకుమా 
రుంగా భావించుచు నావరబ్రహృమునే సుకుమారకరద్వ యంబును సారించి 
మొ లికొని నిర్భ రాలఫింగనంబున సుఖించుచు గా ఫన్నేహంబునలో నిముడక 
నిబ్బరంపుగుబ్బలు చేయం బ్రవాహాంబువలెం గాజు నమృుతమువడనున స్వాదు 
నలై యాసవంబుచందంబున వుత్తుగొలువునవిమై పెలయునాథీరంబులం గుడివీ 

వలాలించిరి. రాచేంద్రా,! యిట్లు శ్రీకృష్ణుండు తానే యందజకుం గుమా 
రుండై తత్తద్వ_ర్పనంబుల నిరవషమానప్ర మోదంబుగల్పించుచుం గ్రైవులమే 
వుచు సందెప్రాద్దున నింటి కరుచెంచుచు నుండనాతేల్లు లుల్లానంబునం దమతేవు 
తనయులకు నలుంగు పెట్టి జలకమ్హు లాడించి వరిమళచందనవంకంబుం బూసీ 
యలంకరించి రయోతిలకంబు వెట్టి యెంతయు నువలాలింవ నలకుచుండె భేనున్చలు 
తమయం బారవంబులం గ్రైవులంబిల్చి డావునకుం బగుెగి_త్తివచ్చిన లేలలు తమ 
తమవత్పంబు లనియే తలంచి వానియొడలంతయు నాశుచు నమృతమయపయ 
స్పులం జేంపి గ్రోలనిచ్చె గోవులకు నత్పరూపవుండై గోవీకలకుం గుమారరూపవుడై 
యున్న యావెన్ను నివయి సుపలాలీించుట మొద లగుమాతృకృత్యంబులు యథా 
పూర్వంబులుగ నుండె విశేషించి న్నే హమొక్కటియే భేదముగానుండె మజీయు 
శ్రీకృష్ణునకు వీరు నాతల్లులని వీరికి నేగమారుండ  ననునీమాయానటనము 
విశేషించియుండె నంత. ౨౫ 835 

ఉ. మందవనీంచు గోవకులు 4 మాధన నాత్మసుతాళికంఇు నె 
న్నం దమిమించం జూతురు దిశనంబును బు త్ర్రులు కృష్ణమూ ర్హులా 
టం దగ వారియందును' గగడంగెకు మోదము నిత వృద్ధియై 
భాందుగ నొక్క_వత్సరముం 4 బుచ్చంగ నొప్పి రతథ్య'వ_త్తలై. ౨౬ 836 



౧౩.] దళ మస్క ౦ధ ము, 

మ. వనమందుక౯ా మజిముందయందు నొకండౌ $ వరంబు ఖీ కృష్ణు డా 
యి ఒ/ ys 

త్త ను నత్సంభుల వత్పపాలకులంగా? 4 దానే వినిర్మించి కం 

చు నిదె హాతున్రృగాలగం గేళలినలిపె౯ $ శుంభ౯ా మవోమాయచే 

తనె యెదాటుదినంబు లే కొలుంతం గాం దద్వర్హ ముక నిండినన్. ౨౭ 837 

మ. ఒకనాం డాహారి రాములసాడి కుతుకం 1 బుత్సాహముం బొంగ గా 

న్ 

నకు వత్సంబుల మేపంగాం జనియె నం$తకా బర్భతోత్తుంగళ్ళం 
గకఠోరస్థలమందు నొప్పు మృదువౌ + ఘాసం బొగికా మేయుగో 
నికరం బ_త్హత్ మంద చెంతం దృణము౯ నెమ్మిం దినం గోరుచున్. ౨౮౪4 888 

- చరియించు వత్సములనుం, బరికించెను వానియాడ 4 వాత్సల్యము ని 

ర్భరమౌటను దేహములను, సృరియింపక గోవకులును 4 జక్క. నిలిపినన్. ౨౯ 

. నిలువక వరుగిడు వెగంబులం బదములు నాట్లు “ంండు+వో లెం గనంబడ౯ 

జెలయగుచు మెడలను మూంయసపురృముల వంచికడంగి వాలముల మోరలనున్ .౨౯౪| 

. పయికినె తి ముణీయు6ం $ బటువాుంకృతులు దగం 
టాం శ ల 4 

చొదుగునుండి న్నెహశమున స్రవించి fee రరర 7. 

పాలు కాటుచుండం 4 బథ మెంత దుర్హమ 

మైన లెక్క_గొనక $ యరుగుదెంచె. 3౩౦ 841 

. గోవర్షనాచల1కూటమునుండియొ దిగివచ్చి వత్సముల్ 4 తిరుగుచుండC 

గనుంగొని మరల లేలగల నీనియున్న ను బూర్యవత్సము లందు 4 బొలుచునే స్నెహ 

మున వానియంగంబుశలను జక్క_నాకుచుం బాలం ద్రావించె సోదరులు వానిం 

బోవకుండంగ నావఠబూనియుం దమ, శృమ ముప్దు వ్యర్థంబె"ట $ నధికలజ్ఞ 

| యట్టికోవంబు నీరెంశు 1 మిట్టివడంగ, వ 'దగనట్టిమార్దముగనకా త్ మంబు 

నందుచుకా వచ్చి కే శ్రేవుళయంతికమున, నున్న తమసుతులం జూచి 1 రాన మొ 
త్రృవయును గుభయును గష్ట్రము; నపరిమితముగాం జెలంగశనా బాలుర న [గిని. 

ట్రివనికిం గొట్టంగ వచ్చియు, నపుడే వారలను జూడ $ నతిమోదంబున్ . 3౨౪ 

మనమున జనించి యిముడక, తనయంతన తానె పాంగ6 4 దనయుల .నాలిం 

గనముల మూన్ధాఘ్రాణము, ,లను వర్భిలం బెనీ రో యిలానాథమణీ! 33 844 

ఈరీతి నోవకులు గో,వారంబు నవత్వములను $ వత్సంబులం చెం 

పారెడుముదమునం గనుచును, జేరి ఢ్వోకిరంభణంబు $ చేసి కడంకన్. 334 845 

ఎట్టకేలకు వారి నోజెట్టొ వదలి, వారినే స్మరియించుచు 1 బాష్పవారి 
కన్నులను గృ గుమి వ్ర వహింపతగా వెడలిరి, వ జమునం గల్లు గోపాలీవారము 

. గోపికలకు గోవుంకను, జూపట్టిన 'ప్రేమభరము 4 సొరిది బెరుగుట౯ [నకు.3 ౮ 

చే పరికించుచు రాముం, డీవగిదిం భాలువిడిచి 4 యిట్లున్న తన్, 354 847 
తాం-భాగ 14 
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నీ, 

oi 

ఇంతేటి ప్రీతి యిశట్ల బాలకులపయిం బ్ర తిని మేషము వృద్ధిం $f బరంగుచున్న 

దిద్ది యేమని హెతు $4 విందుల శేదని యూహించి తెలియక 1 యుల్ల మందం 
దలపోనె నిట్లు మందను దగువారికి నాకును నసుచేవ్వనందనువయిం 
బ్రితియుండుట నైజ/మే తలపోయంగ నఖిలాత్త్మకుండాట $ నర్ష్హ మె యది 

. యక్సై గోవతనూజు లయందుం బ్రేమ 

మతిళయం బగుచున్న బే 9 యదూతంచె 

యగు నిదియు దీని శేపాతు$వగునా? మాయ 
యిద్దయెచ్చటిదో నాకు + నెలటుంగల5ాదు. ౨౬ 948 

సుర లొనరించిన మాయరయొ, నరమాయరయ లేక యనురోనాథకృతం బై 
పరరగాడమాయయొ యివి గా, వరయంగ నానాథుడై న $ హరిమాయ యగున్. 

. అదిగాకయున్న చో న్నిట్లిడి నాకును మోవా మొలయ 1 నెటుచేయు? నే 
యదిగాదు హరి యొనర్చిన యదియె యగు ననుచు నెంచి 4 యా రాముండున్. 

. తనతొ డిబాలకుల వృత్సనికరమును జ్ఞానద్భష్టిశసంధించి కనుం 
గొని యందటు 'నై కుంఠుం, డనియే యెటిలకా సమర్జుఠడాట నతందున్. ౨౮ 

. హారిదిక్కుు మొగ మయిీయఖి బేశ్వారా! నత్సము లివి వౌసీంద్రాంశోశములని బాల 

గులు వీరు చేవాంళశములని నేనెటుళసదు నింతగుబూర్నమే 4 యిప్పు డన్న 
నివి మునుబేయని 1 దివిజులువీరని తోయకయున్నారు $ తోయజాతు! 
యీ రెండునవిధముల 1 నెలుంగునట్టుండియు నీవొక్కరుండ పే $ యిన్ని యనుచు 

. గనుంగొనుచు నున్నవాండ నిశక్కముగ నన్ని 

యునగు సీవిట్లు సర్వే $ నుండుజుట్లొ 

పలుకుమా యన్న విని యపఫ్ర $ పృభువు సంగ, 

పాముగంచబెవీవీన నారాము 1 'డాత్త సెజీంగ. ౨౯ 9592 

“చ. సరనీజనూతి స్వాయమగు $ సత్యవదంబున కే నచ్చటకా 
పారియుం జతుర్తుఖుం డగుచు 1 నాత్మ సపదంబున నుండె నాతనిక్షా 
సరనిజసంభవ్రుంజె యని 1 స్యాంతమునందుం దలంచి చా గ్సులుం 
బొరండ నీకత్రో యం ద్రవం 4 బొప్పడ వే మరలె౯ వ్యథాత్తుం జై.) 968 
శ తధృతి వత్సబాలకుల $ శ క్షిచెలంగల చాంచిపోయి వే 
గ తిరిగిరా స్వమానమునం $ గాల మదయ్యెం దృటివమాణ ము 
ద్భుతముగ మర్వమానమునం $ బోల గణింవంగ వర్షమయ్యె న 
చ్యుతుండు వయస్యులం గలిసి $ సొంవుగం గ్రీడయొనర్చు చుండెం దాన్. ౪౦ 

వే “ బవ్యోపియాతస్స ప్రస్థానం త త్రస్థేనహి శౌరిణ్యా, మోహిత వ్వారపాలై శ్చ పరిభూతోన్వ 
వ_ర్థతి అనునధికపాఠమున కిది తెలుంగు. ఈశ్ళోకము అంధ్రాతరము ద్రి, తభాగవతమున, గానరాదు, 
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చ. అది గని మానసంబున మవాద్భుత మియ్యడి గోకులంబునం 
దిదివజు కెంద అర్భకులొ” 9 యెన్నియొ వత్సము లంద అన్ని యో 

యదనున నాదుమాయ యనుోనట్టి వమువోళశయనంబునందు నం 

బొద లెడు నింతదాం.క నొకీపోలిక లేవ లే చెజటుంగుదున్. ౪౧ రరర 

శా, పీరెవ్యారలొ యెందు నుందురొ యిట౯ + వీరుండ నేహేతువో 

aK 

er 

(ప్రారంభంబున నెను మాయగొని యె $ ట్లచోట నుండంగ నే 
వారిం జేసీతినో యిటక్ దగుదు రీవ్యా రెందణో యందే 
చేరెం గ్రైవులు నన్నియే మజీయు నీ 1 శ్రీకృష్ణుతో నాడుచున్. రంఇ 806 

. వత్సరంబయ్యు నె దాంచి + వారు వీరు 

గారు శ్రేవులునుం గావు వారె వీర 
లగుదురో కారొ యనుచును ? థాస్టననిష్టం 

దలంచి వరమెప్పి చాని సత్యమిది యనుచు. ౮౨౪ గర? 

లెలియంగం జాలండయ్యె౯ా, బలుభంగుల వివిధలోకళవారము మోహీం 

వ లలించెయు విమోహాంన్సి జల జేశుణు విష్ణుమ్వూ_ర్షి 4 ళతధృతి యిట్టుల్.౮ 36 

. మాయామోహ్ిాతుం చేయం, గా యావచ్చ్భ క్రిం జూపి + కడకు హరిమవో 

మూయామోహిాతు. డయ్యెకొా చేయం జాలండు హరి వలికృతుగాంగన్. రల 

అంధ కారపు రా తిక$ీయందు నీవారంపుం 

దమసును బగటియరోదు మిణుగులుప్ర 

రున్ర పృకాళ ము దమోోరుచుల నవ్యానియం 

దును గృమంబున నడంగీగునటు లొరుల 

మాయలు శ్రీ విష్ణు$మాయలోన నడంగుం 

గాని స్వకృత్యంబు $ గానంబఅువం 

జాలన్ర చతు రాస్యుం $ డోలి జూచుచునుండ 

వత్సంబు లన్నియు 4 బాలకులును 

. దట్థే ణంబ నీరదశ్యామతనువులు, గాలుచుండ నాల్లుకరము లొప్బం Ww 
గాంతులీను వీత1కౌ శేయవ స్త్రంబ్బు లమర మకుటవరము 1 లలరుచుండ. ౮౬ 

. కరముల సుదర్శనంబులు, దరగదలును బద్మములు నిశ్రతాంతము వెలుంగగ౯ా 

నిరుపమమణికుండ లముల, ధరియించి యనర్హ వోర $ తతు లెదలం దగన్. ౮౬ 

. వనమాలికలొగి మెజయం, గను శ్రీవత్స పభాభి + కలితాంగదముల్ 
కనబడ శంఖపువ ట్రువ్క తనమున. దగురత్నవలయుతతి మెజయంగన్ . ఈ ౭6 
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ఈష 

లొ 

ని. పదముల నూపుర వం _క్షియు. గటపెముల్ ₹ ర "జిల్హం గటిసూ తె త్రశరమ్యురత్న 

ఖచితాంగు తీయకశగణము వ్ర కాంప మజీయున నేప రృమ్యతమభూప. 

ఇములురాజిల్ల మోన్మథునీసడిం చెడు | నట్టిరూపంబు లోయ్యాదనునందు. 

నమర నాపాదో_త్తకమాంగము సక లావయవముల౯్ భూరిజశన్లార్లీతెసుస్భి 

. తాఖిరాములైన  యట్టిభ కులు సమ, ర్పించినట్టివియును $ నంచితములు 

నవ్యములును నై నైనీభవో్ట_ త్రమతులన్సీ దళముల? దగుపహోరోతతులు వర్వ. ర౯ 

. కనంబడిరి వారిమోముల, ననూనచం ది, స్ హసంచుశసట్టి సి స్మితేము లొ 

వచ్చెను వానిం జూడ భక్తుల, మనోరథంబు౬ను నార్చ $ ౩ మది నెంచి తేగన్.ర౯ 

సత్త (గుణము బాట్సి $ సర్వంబుం బాలింపు నెంచినట్లు వుజటియు +? నె నెజ్జనై న 

యాకటాతుదృష్టు $ అలరించి భ క్షు కుల, కాంతులను నృజించు]క కరణే తోలు. bey 

ఈరీతిం జిలునన్ర $ తపారం గ్వీగంటిచాపులు చలవార 1 నోఖిలుచును 

గనంబడి రత్తిట్ ? వనజాసనుం ప డైనతెనుమొవలుగాంగ $ _స్టంఛభమువను 

కెంగల చళాచరథముగం దగుభూ తాళ మూ స్రమంతింబయి $ న_రనముల 

గానములను మణ్ 1 గల్దునానావిధవరికరంబులతోడ్ డ శ సుషముముపమున 

. వారి నెవించుచుండే నీబ్బంగి నణమ 

మొదలుగా? గల్లునై శరములు నెనిమిడి 

మాయలో నగుళ కులు $ మణి మహా త్తు 

మొదలుగాంగల్లు నాతే_త్తే ్రములు గణీంవ. ౫౨ S66 

. అరువదినాలు గటంచుం, బరలొడు నవ్వియును వారి $ బరీ పష్టిం చుక 

గర మరుదుగాంగ మజీ య త్తమణంబున నద్భుతమనం $ చదగియుండంగస. 

ఖీ Ww దా ఇ ' ma pm jay య... wie క ఓఓ 

| మోభకం బనందగి 4 శ ఫిల్లు కాలంబు పరీణామెహాతువ 9 వపదగణింవ6 

బజెడుస్వభావంబు 4 వాసనోద్బోధక మైనసంస్కా_రంబు 4 నళ్ల్లు కర్త 
జి సాల ల్ erg RE అంజ ట్ట ప ఇ అభం ల లో 

సాతువొ కావమయు + నెన్నం ద_త్త_త్సినుప్రా, సకం గారణ మైనకర్మ మహాతే 
ల్ో ఇల వ. మ్య + rer ల? 

మును గుణంబులు స_త్త ముఖములు వర్వలు సృమపహాత్త ఏ మూవ ర1ళ్వరుని 

. మహామమునం గుందునొంద విగ్రహము ల”వ్చం 

దాల్సి వారి గొల్పుచునుండెం 4 దగినరీత్కి 

వారు మణియు సత్వ్ఫజ్ఞాన వంతము లయి 

యతిశయానందములగు చేేహములః దాల్పీ. ౫౩ 968 

ఉవనిపదము లనందగిి యపరిమితేభ వార్ల నమ్తుకనందు మునుంగ కు 
న్నవరమపావనులకు నే, ని పరీశీంపంగ రానీ $ నిర, లమహీమన్. ౫34 ౪69 

. అలరుచునుండి ర దెవ్వని, యలఘుతరో శ్రేజమునం చ జరాచర 'మెల్లకా 

వెలుగుచునుండునొ తాదృళ, జలచేతణరూపు లగుచు $ సంతోవమునన్. 
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ఆ, వపరయుచున్న యట్టి; బా లకులను గాంచె, వత్సములును వత్సవారపాల 

రులను బహామయులుజలజాననుండు వరాచ్చి యంత యనంగ రానోసంతేసమున, 

, తనదృష్టిని మరలంచుచుం దనయిం ద్రి, యదళశకము మవి$ తద్దయుం చేష్టల్ 

గనకుండంగ నలుమోములం గనంబడు ప్రరదెవత యనణగా నట నిల్చె౯. ౫౬ 

. ఇ్రవ్విధంబునం దర్క_మునకు గోచరంబుగాక యసాభారణం బై మహీమమునం 

బరివూర్ణంబై స్వప్రకాళంటై నిరతిశయసుఖాత్తకంబై బ్రకృత్యతీతంబై ప్రత్య 
తూది పృమాణంబుల_ గోచరంబుగాక, తద్భిన్నం బొక్కం౦డు లేదని యువనివ, 
ద్యాక్యంబులం దెలియంబడుచు ననంతంబునగు శ్రీకృష్ణపర బ్రహ్వంబు నెడ సర 
స్వతినాథుండు మోహమయమొంది తత్చ్వరూప లెశానభిజ్ఞుందై యెమియుం దోంవక 

యప్పర మార్థమును జూడనైన నళ కుం డై కలంతపడుచుండ నవ్విధం బెజ్ంగి 

పరమేశ రుం డగువానుదెన్రం 'డాత్తమాయాతిరస్కరిణిం దొొలంగించె హరి 

యమ్హాయాతిరస్క_రణిం వొలంించినంతన విరించి మృతుండు బ్రదికి లెచినచందం 

బునం చెరసికొని యిం ద్రియంబు లెల్ల 'బావ్భోర్థవషయంబులం బరికింవ సమర్గంబు 

లగుటయు నల్ల నల్లనం గన్నులు తెజుచి తన్ను నిజగంబును జక్క_ గనుంగొనియె 

తత్ధ ణంబ దళదిశథలం గలయంజూచుచు. చెక్కండు జను లువజీవింవ నాథార 

భూతంబులుగా నలరువలు దెఅంగుల వృతీంబుల నిండి యెల్లయెడలం బ్రియం 

బావహింపంజేయం జాలినబ్బందాననము నెదుటనుండ గాంచె మజీయు. ౫౯ 

. వరమేశుండు వనీంచియుంట గతలోశభ క్రో భముఖ్యంబు a 
కరమయుున్టిక సుఖదంబుగా నలరె నాాకాంతార మాశకాననాం 

తరమందుకా నృమృగాదు లెల్ల వుడు నిత్యంచైన వైరంబుతొ 6 
దిరుగం జావినవయ్యు దాని విడి తృప్పిం గల్లీ మి త్రంబు లై. ౬౦ 974 

అత లేతరంబు గూడియె, జతనంబున నుండె దొంటిగచందంబున వ 

త్పతతి౯ గోవకుమూరక, వితతీ౯ వెదకుచును గోవ పెషము వెలయన్. ౬౦౪ 

. తనకరమున దధ్యన్నము, కనంబడుచుండంగ సాటిశగన కద్యయమై 
యనువమ మనంతమును నిం, తనియెలుంగ౯ రానిదియును?నై యచ్చోటన్.౬౧ 

. తిరుగుచు మూయానటన్నా దరమునం దగుకృష్టరూవ $ తద్భ)హ్గూము నా 

వర మేస్టి కాంచె నేత్రా,,త్కర మానందాశు బిందు$కలితము కాంగన్. ౬౧ 

.'కనినంతనె తనబాహాన్క,మునుండి సత్వరమ డిగ్రి +? భూమివయిని గాం 

చనదండమట్లు గాత్రంబును దగులలో వైచి నాల్టముకుటా (ప్ర ములున్. ౬౧౪ 

. పారిపదవంకజూతముల 1 నల్లన దాక నమస్కరించి నై 

బరంగు ముద శ్రుబిందుసమ+వాయము చే నభి మేక కార్యము౯ 

జర షె రమాధినాథుపదశసారసయుగ్మము మోంద 'నెంతో యా 

' దరమున శీర్ష పం_క్తినిడి 5 తత్పరుండ్రై మణీ లేచునంతలో. ౬౨ 879 
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cir 

. మరలంబడు మణీ లేచును, ద్భరవడి వ వడు మవలమరలం 1 దన మాముంబుకా 

స్మరియించును స సృరియించుచు, మరలం దళ్సదయుగమున $ నో _స్తకిములీడింకా.౬ 3 

. మెల మెల్ల "వేచి నయనం,బులం జక్కాంగల దుదుచుక్రాని వ+భు౯ న్టీ శ, కృష్ణుల 

దులసీదామవిభూపణు, జలజాముని నశ్రైచూచి | సాధువినితిన్. ౬౩3౪ 991 

. కంధరము వంచి చెమాడ్పు $ కడలుకొనంగం 

దనువుకంపింప భక్తి గశద్రదికం దగిన 

వలుకులొవ్చంగ స్తుతయిం చెం $ బరమనిస్ట 

శారదా ప్రాణనాథు(ఃడు 1 శె రిం గనుచు. ౬౮ 5652 

క మ స. 

పదునాబ్రవయ థ్యాయ ము. 

=ఇప్రుర్రి బివ్హా శీ శీగవ్లుని స్తు స్తుతించుట. థితా-- 

- విసుతికం బా త్రభూతుండగు $ పిష్టువ వీప వరఃత్పే'రా! అస 
ద నసమచె పోమేంతయును $ గ్రాలం దః బత్సమవ స్త్ర స్త ఇభారణం 
ససువమరతి న నొప్పు రుచి? ౨ మలకుండ లముల్ కల *వయు 

_కని గురిజల్ ముఖంబునకుం $ గోవలనూత్న రుచికా దనర్చంన్. 8883 
॥ కాననవుస్పహోర ములు ఏ కంఠతలంబున నొ ప్పుచుండ్ గా 

నూనిన ప్రీ తి హొ స్తమున 1 నోదనము౯ దధి జేర్చి ముద్ద గాం 

బూసికం జన పట్టుకొని $ బుజ్జటకొమ్వును ౫  శ్తముకా' మృదు 
స్వానము చేయు వేణువును $ “జక్కని “భూషణం: 'జియై తగన. ౧ 594 

. మృదువద సరనీజయుగ్గ 9బు దగకొ గోపాల 6 *జీవుత్రుండవు mec 
బొద లెడు వర 'ముశరునకు, సనయునకుకా నీకు నతులు $ సల్బుదు భ_క్రి కిన్. ౧ 

. దెవదేవా! కృపాీధీనుడహొట రాయండలిక్చప చత్ర $ నాత్మ యందు [లయం 
బొదలు నిచ్చా "యోగశమున గృహీయించిన యిరూవముమవా త్ర _త్ర ష్ట్ర మేను దె 
జాలను బరిళశుద్ధ్రసత్త్వాత కమయి యాత్తనసుఖానుభవరూవీమహీవమ వెలయు 
నట్టి సీరూవమాపహాత తంబు చి త్రనిగప హాము గల్లినమహాో $ మహములకును 

చెలియ దరముగామి 4 = పలుకంగవలయునే, యను బ్రహూనయ్యు 1 నించుకేని 
యంతరిం ద్రి య మగునట్టి మనస్సు చేం 'చెవిసకొనంలగం జూల 4 కలనీనాండ. ౨ 

. జ్ఞానానందమయం బగు సీనిర్శ లరూప మిట్టి $ నియతి ౫నునటం 
చూనిన శ్రద్ధ నెబుంగం, గా + నెటుకక్యంబొ యెొణయుంగ6 $ గాం జాల విభూ! ౨ 
జ్ఞానసమార్థన మవు డిం తే నాయాసంబు నొంద$కే తవముతవువా 
జ్ఞానములందె వనీంచుచు, మౌనివసంకీ_ర్రితము పృగీమదదానము నై. ౨4 899 

. తనరారు భవచ్చరితంబును గాయికవాచికములం $ బొలుచు ప్రయత్నం 



౧౮] దశమస్క_౦ంభము, lll 

క, 

చ. 

ee 

తే, 

బున మాననీక వ్యావృతి, దనివారంగం బూజచేయం 4 దగువారలకు౯, oy 889 

జితుండవె యగుదును దేవా! మతిం దలయం ద్రి లోకములను 4 మజీ యెవ్యరికే 
జితుండవుగా వెట్లును నిను గతిగాం దలంచిననె లొంగరఠగలవు మవాళత్తా! ౨ 

అనుపమలెజ మూని తగుశనట్టి హరీ! స్టీరమైన శ్రేయ మా 
యను దగియున్న నీవయి నిరంతర మొవ్పెడు భ్క్రియందు నె 
మనమును నిల్పశకే మనుజీమండల మొక్క_.ట జ్ఞానలబ్టినై 
యనుదినముకొ బ్రయత్నపడు 4 నారయ నయ్యది నిష్ఫలం చెయా. 3y 90] 

. ఆప్రయత్న మెల్ల $ నవగతబీజమౌ,ఛాన్య మెంతవట్టుకదలను దంచి 
నను బ్రయాస మొకంజోోకను నళ్లు భ_క్షిని, వదలి రి_త్త శ్రమము  వడుదు శెపుడు. 

. కనుకకా భ కిని దుచ్చము,గను దలంవక జ్ఞూనలాభ $కార్యంబున దా 

నిని దోడుగాంగం కైకొన, ననువుపడుకా జ్ఞాన మిదియె ? యమలవథంబౌ. ర 
. మును లోకంబున నిందు యోూగమహివమంశబుం గబ్దుమోనింద్రు, ల్ 

య్యన యోగంబుల జ్ఞానముం గనియు సశయం ఘ్రీద్భ్గయంబందుం దా 

రొనరం జెసీనయెల్టకర్మముల బా?గెప్పంగ నర్పించి చొ 

ననె లబ్ధంబగు త్వత్క_ థాశ్రుతియు దాశనంగల్లు సద్బ క్రిచేలా. రం 89: 

. విశ ్టరాపకమయి $ వెలయునీయాత్తను, జక్క_ నెజీలి్ సులభ$సరణి సుఖము 
గాంగ బరమగతిని $ గడుజవంబునం గాంచి యున్న వారు నిర్ణరో_త్త మేళ. ౫ 

. శ్రీమనోహర! యషారిచ్చిన్న రూవ! నిర్షణుయవై తగిన నీశరుగల మహిమ 
/ క్రి ౧ ర 
మది చూడ నిర్విషయంబు నీరూవంబు వికృతిళూన్యము గాంగ? వెలయుం గానం 

బ్రత్యావాతేం డ్రి యేషటలంబు గలవారికిని గోచరంబుగాం 1 దనుట నిజమె 
యగుంజుమ్హు మజీయు నాశత్తాకారమైన యంతఃకరణం బెట్టి 5 తరుణమందు 
నమరు సావాత్కార 1 మద్దాన నాత్మ ప్ర కాశాత కంబు గాఠగ 'నెలటుంగందగు. 

గనుక సామాన్యులకు నెజటుంగరల దగకుండు నత్యంతనిపుణు లై ? నట్టివారు 

భూవరాగంబుల $ వో్యోమంబునం గలమంచుకణంబుల 4 మజియు దినిని 

గననగు నత త్ర$గణముఖములయిన కిరణవత్సరమాణు4పరికరముల 

నైన బవుకాలమునకు మహా ప్రయత్న,మునను లెక్క ౦మగల్లుదుశరనిన ననంగ 

వచ్చుంగాని యీవిశ్యంబుం1 బాలనంబు, చేయం గల్యాణసుగుణరా$జిని జెలంగి. 

క, అవతార మొంది యిట్టులు ప్ర వరతనూథారివగుచుం 4 భాసి'ల్లెడు నీ 

దువిమలగుణము లవిన్ని య, యవునని సాథారణముగ $ నై నగణింవళ్. ౬ 897 
క, అలవియె కాదని వెలుగ బలుకగవలెనే తలంవ 1. భవదమలగుణం 

క్ల 

బుల లెక్కింవంగల మని తలపోయక శక మె యనోతలంచి వినీతిన్. ౭ 898 

ఆనిలమలతి వేజొండే, భావింవయగ మాని నీదుభ వ్యకరుణయే 
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యేవేళం గల్లునో యని యావెళకుం గాచియుండి $ యతిశయభ క్లిన్, ౭4 899 

తే, వాజ్యనుకాయములం చేయు వ్యావ్ఫతులును, నిన్నె వూజించుచుకా బ్రౌస్టునికృత 

ఫలము నొందునాన క్లిని + బాజఅందోలి, సంభవించినదానిని 4 సంతసమున. [కర 

క. పారిదయ యని పొందుచు నీ ధరణికా బీవించునతయడు + తొ ము_క్షివదం 

బు రహిం బొందాంగ నప్టండు, పరమేశా! యగును పెలు1వథమున నగునే? ౮ 

జగదీశ! నాదుదాకర్భన్భంబుం జూడు మాయానంతులకు మాయివై చెలతసచుం 
బరవమాత్మేవై మజీ + వరిమాణరహావమె నట్టివై భ వమున $ నలరుచుండు 

టను ననంతుం డనఠథగను ఖా్వాతనొందుచు నయుదుగ నున్న నీయందు నాదు 

తుచ్చమాయను బన్ని+తోంయనట్లుగ వై భ వముజూవం బూనినీవాండ, నీదు 

ఆ, సన్ని థానమందో $ శొ_కిగల్లినయట్లు, బిట్లు చేయంబూన 4 నెంతవాండ 

నగ్ని వడలుజ్యూల స లగ్ని ముందట నంత? నే నకుచనుండ 4 నీదు చణిని. ౯ 9092 

ein 

లకి . నేను రజోగుణజన్తుండం గొన జగాత్క_ర్హ ననెము $ గ ర్యాంధ్యమునక్ 
గాననికన్ను ల 'వెటుగ, నేనొక్క_ పృభుండ ననెషుూనిట్టి తలియమిన్. కష 9౪08 

ఆ. దురభిమాన మూని $ తోంచినయటు కార్యముల నొనాప్ప నన్నుఠ గలుషహరణ 
పీజు నేవకునిగ 4 నెటినెంచి కరుణార్డ 4, దృష్టి. గాంచి సైపు $ మోశ! యిపుడు. 

క, నాగప్పులం దలపోయకు మోశండ్రీ! యనుచు వే(డి + యుప్బొంెగెషు న 
యా్యాశతభ _క్రీవశంబును నీతీలున మజియుం బలి $ నింవుగులుకంగన్. ౧౦ 

బ్రహ్మాండ రూపవిక గ హముగల్లిన సీవు నీళ్వలుండ వె యందు పేమొ దేవం 

పృకృతియును మహత్తు $$ వరంగు నవహాంకాన మాూశాశవాంయయుముశతొళనజల 

భూములు ననునివ్వి 3 పారింబొరి నావరణములుగాంగట్లు నరోడ మనుఘటము 

నం చేనువేనలేయంత 'చేపహూముగల నేనేడ? యిట్టిగ 1ణింవరాని 

తే. యండముల పని రోవముళూ/పాలయందు. 
దినుుగుచుండు గవాతునసు'1షినములందు. 

దిరుగివపరమామునులువొలెం + బరిమితయను 

నదియె తేకుండు నీదుముహత్వ మేడ? ౧౧ 906 

చ. ఉదరమునందు నున్న శిశు $ వొాక్క-_తలిం దనకాలం దన్న న 
య్యది యొకతవ్వుగా జనని $ యాత్మం దలంచునే? యున్న దంచులే 
నిది యనులోకచా_క్రలకు + నెన్న గోచరమాచు స్గూల మా 

యది యని సూత మిద్దియనునట్టి జగద్వ కావహారపాత్స మై. ౧౧౪ 907 

చే, కార్య కారణములను లో$క ప్రవృత్తి, త నెన్నంగంబడు వస్తుుజాత మెదియు 

నీదుకుతీకి లోవల 4 నెగడు: గాని, వెలుపల నదొక్కకై నను$ గలడె దేవ,౧౨ 
క. కనుకకా నీకుతుస్టుండ, నని నాయాయాగసంబు + నతిశయక రుణకొ 

గని సైరింపు మధోతుజ, వనజామా! ప్రళయమగు సోనసరంబందున్, ౧౨ 909 

dea 
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. వనధిజలంబులు జగముల, నెననీనవూనికం జెలంగి $ యేమాత్రం ఛై 
నను నిల్క_డ లేకుండంగ, నొనరిచి యొండొంటితోడకనొగిం గూడంగన్. ౧౨|| 

. అఆఅవమువోజలమందు నారాయణుని యుదరవు నాభినాళంబున 4 థాత పుళ్లు 

ననెడు న్యవహారమది మిథ్యశయగునె! సత్య, మగును నీవలననె జన $మందినా౭డ, 
నారాయణనసూనుండ వే యారయ నీవాదు వేమి 4 యగు నా కనుచుం 

శ్రిరమణా ! ప్రశ్నింతువా, నారాయణుం డనంగ నీ వనంగ నొక్కటియే. ౧౩ 

. సకలదేహప్రవళ_ర్హకుడవు కావున నారాయణుం డను/నామ మయ్యొ 

నారమునకు నయశనమ్లు నీవలననే కలుగుటం జేసీ యాశఖ్య యదియయ్యు 

_నఖలలోకములకు + సాతీవి గావున నట్టినామము నీకు + నయ్యె; నరుని 

వలన. బుట్టిన యిళభ|ోవదినాలుత త్త (ముల్ జలములు నావసంశజ 6 దగు నవ్వి 
ది హ్ 

. యయనములుగ నగుట $ నయ్యు నారాయణా 

హయ మటంచు. గొంద + అందు రద్ది 

నీదుమూ_ర్థిదై న $ భేదంబున సమన | 
యించు నఖిలజగదోధీశ! విష్ణు. ౧౩౪ 918 

కన నపరిచ్చిన్నం బై, తనరారెడు నీదుదివ్యగతనువునకు జలా 
దినియతము పరిచ్చేదం, బును నగునీకల్పనంబు + పోలం దలంపన్. ౧౩౪ 914 

. నీమాయాయోగంబున, నే మహిం శెళ్లెడిని సత్యమే యది దేవా! 
భూమానందుండను జగ, త్వా (మివి నీవాట సరతనువులు నీవా. ౧౮ 9105 

. జగద్యాశ్రయం బనఠీజాలు భవద్యపు వదిసత్యమగు నెని $ యాదినాకుం 
గనంబడకుండంగం 3 గారణం బేమొకో కమలనాశై కమాశర్లమున నేను 
జలముల శోధించి 4 యలనీదురూపంబుం గానక మగిడి స్వగస్థానమునకు 
నరుదెంచి తపము మహా త్తరనియమంబునను చేసి త్రప్రుడె నాకును గనయిజెం 

. గనుక నీదుదేహశమునకు దేశవి శేష్యమున విభాగము తగు 4 ననుట కల్ల; 
మాయం దగులకుండశమమ్ముం బొ చెడు దెవ, యీళశరీిరమున నోయొనంగ6 దలంచి. 

అవతార మొందితివి చేవవరా! యాతరుణమంచె $ బయట స్ఫుటముగా 

నవగతమగు నీజగము౯, భవదుదరములోన నున్నభంగి జననికిన్. ౧౫4 917 

కనయణణచుచు మాయావిల్క,సనముం ట్ర కటించిలివి విగశాలమహాత(ం 

బున దగు నారాయణుండనవు, గనుం గీ రింవంగంబడెడు 4 ఘనుండను నీవే. ౧౬ 

మనయిరువురతో వెలువలం గనయడుచున్నట్టి యీజ$గం చెల్లను గు 
థీని గనంబడుచున్న దిదే, మనవచ్చును? నీదువూయశయగు నిది మెల్లన్. ౧౭ 

ఒకయశోదేక కాదు నా 1 కొగిని గానం 

బజిచియున్నా (డ వెట్లనం 9 బ్రథమమందు 

థాం-భాగ- 1 
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నొక్క_రుండవుగం దోంచితి 4 వక్క_జముగ 

వత్సముల బాలురను నేను $ బాలిశతను. ౧౭ 990 

క. ధరణీభరగహ్యరములం, బరికింపంగ రాకయుండ $ బంధురళ _క్షి౯ 
బర మేళ! దాంచితిని ద, _త్రరుణంబున బాలవత్సీతేనునవ్ర అలరంగన్. ౧౭౪ 92] 

న్స్, వెక్కండ్రు గాం దోంచి $ యొుక్కుడుళ_క్రిచే నగవడిలివి మట్ $ యంఅెకాక 

పాలురందలు చతు+ర్చాహువులం దగునట్టు లొప్పితివి నె $ నఖలలోక 
ములు నుపానీంచితి + నెలమి నో చేవేళ! యీవిధ మెల్లను +) భావమందు 

9 ష్ దలపోసీచూడ నీడై (తవర బ్రహ మగుచు వీపె యను$నట్టి నిశ్చ 
తే, యంబుగలుగకయుండునే $ యంబుజాతు, నీస్ఫరూవ మిట్టిదియనికనెటి నెలుంగం ' 

దగనివారికిం బ్రుకృతిసంస్థతం గనంబడు, నట్టు లొనరిచి యొక విలా$సార్గ మోాన్ర, 

క, అమరం నాత్మ స్వాతం, త్ర్య్యమున౯ సీమాయ స్పష్ట శ మగునట్టుగం జూ 

పీ మజీయు సృష్టికి నె నని కమలామో! పాలన మను కార్యంబునకున్ . ౧౯ 9298 

శక, హరి వగుసీవని లోకో,త్క_రమును లయ మంద౭జేయ౭గాం దృస్టంబకుం డా 

హరుం డనియు మూూర్చిఖేదమ్రుల రహీం దోంవంగం జేయుశలతణమిదియా. ౧౯౪ 

చ. సురమునిమ ర్త్యులందుం గడు $ శోభిలుగూపము లెత్తి నిర్జర 
శరుడుగ భార్లవుండుగను 1 జానకభ_ర్హగ నొస్పుచు౯ బలే 
శ్వర! పళువక్షీజీవనభశవంబుల జన్మము లొందు ల్ల భీ 
కరులగు దుష్టులం బొవీయం 4 గ సుజనుల్' సుఖనవ్భ అ నుండంగా. ౨౧ రర 

చ. ఇ్రితగులు చేయం జాలరని $ యొంచియొ యప్పనిం జేయయబూాని త 
చ్యుత! యని స్పష్ట్రమౌ; మహాను $ మొపష్పుడు నోభగనవంగ! యూవర* 

త్త! తను విదంచు నేరికిని $ దథ్య మెయింగం దరంబుగాని (య 

వ్రతిమసురూప! యోగతతి$పాలక! నీయవతారలీలలన్. ౨౦౪ 996 

చ. మనుజు డెవండు లోకముల 1 మాధనుం డిచ్చట నిట్టి 'కార్యముల్ 

పానరిచె నంచుంగాని యిటు $ ఫూని యొనర్చ నటంచుంగాని యి 

ట్లనువుగం జేసె యత్నముల $ నంచుసు గాని మజీన్ని కార్యముల్ 
ఘనత నొనౌర్చెం జూడుం డని+కాని యెటుంగునొ యేనెలటుంగయజూ. ౨౧ 927 

క, తలపోయ నీదుమాయా, విలసన మాత్తేచ్చరీతి $ వెలయుట దేవా 

కలకాలము శ్రీడింతువు, జలజాయత నేత్ర, మౌని 1 జననుతిపాత్రా. ౨౧ 923 

. అట్టుగావున నసత్యస్వురూవపంబయి స్వవ్న తుల్యంబయి +) సంతతము ని 

ర_స్తమైనట్టి యాగ పృతిభాసము తగంగ బహుళ దుఃఖాక్చృతిం $ బరయ నీజ 

Cg 

* “సృహ్ట్రావివావాం జగతోవిథాన ఇవత్వమేపోంత ఇవ త్రినేత్ర” అని మూలము. “జగత 

సృృప్టైఆవహామివబమ్థూవ. విధానేపాల నేశ్వమివ అంతే ప్రళయే త్రినేత్ర ఇవి” అని వ్యాఖ్య. 
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గం చెల్ల నిత్వసు+ఖమయ బో థాత్తుం డనంతుం డనంగ సంయతతము కీ రిం [ను 

గనెడు నీయందే వఖ్యాతమాయా యోగమున బుట్టుకను లయం$బును గనుచు 

. సత్యమైనట్లు చేతనోశాలియైన, పగిది. దోయచునున్న ది $ పలుకులేలః 
నీ వొకండవె సత్యమై స నెగడి యాత్తే , శబ్ద్బవాచ్యుండ వై సుయశశమునం దనరి. 

. మును వెప్పటినుండయొ యుండును గావున బురుషుం డనం గకీడుంజెలసచు నూ 

తనునివ లెం 'బ్రాతయయ్యును, గనయబడుచుం బురాణనామీకలన నెనంగుచున్. 

. జ్ఞానసంకోచము $ మాని సయంజబ్యో్యతి యనంబరయుచు మణిక$యును ననంతుం 

డనంగ భానిల్లి యాశయఖిలంబునకుం. గారణంబౌట నాద్యుం. డీనంగ నొప్పి 

శాశ్యతుం డగుటచేం $ జక్కని నిత్యళబ్దముగల్లీ నాళస్వభావ మెడలి 
యతరుం డనుఖ్యాతీ శ నందుచు విపరిణామరపహాతుం డవగుచు మహిమ మొందు 

. కారణమున నజ స్తసూఖప ప్రనిబ్ధ, నామ మలర నిరంజనీనామభేయ [డన్ర నయి. 

"మొవ్చలాం బూర్ల డవగుచు 1 నొప్పీ యదర్ట్రాయుండ వగుచు నుపాధిము+ కుం 

. అమృతుండనియుం బ్రఖ్యాతినొంది యున్న నిన్ను బ్రత్య గాత స్వరూవమున 

గురు వ నెడుసూర్యునివలన లభించిన జ్ఞాననే త్రో ౦బునం దెలిసీకొనువారు సంసార 

రూపాన్ఫతసాగరంబును దరింపం జాలుదురు కత తృ స్ఫరూపు నాత తృస్వరూవునిగా 

నెబుంగనివారల 'కాయజ్ఞానము సాంద్రంబుగాం. జీళటినలె నుండుంగానున 

నీజగంబు రజ్ఞుసర్నభ్రమంబు చందంబునం దోంచు జ్ఞాన నె త్రవిరాజితుం డారజ్ఞ్ఞ 

సర్ప భ్రమంబు నొందక దాని నిరసించి సత్యస్వరూవం బిట్టిదని యెటుంగం జాలి 

యుండు మజియు. ౨౫ 982 

. భవబంధమోతుము లనం, గవజలు నీరెండు నరయం $ గా సత్యతకు౯ా 
సువిమలవిజ్ఞానత కో యవనీశా! వేటుగామి 1 నాత్మ నెబుగుమా. ౨౫ 988 

. నిత వృ కాళుండై 1 నెగడుభాస్క_రునకుC దేజంబు గప్పింవం 1 'దేజ మార్చం 

గలుగు నహోరా తీ కీములు 'వెజుదృష్టి చేం గనంబడినను వస్తుశగతిని నరయ 

నట్టివి కాని యీట్లరయ నఖం'డజానుఖభ వరూష్రండను నిత్యశపావనుండవు 

నైన నీయందు నోశ$యఖిలేశ! వా_స్తవంబులు గావు కనుక నే 4 భూరిభయద 

. మైన సంసారబంధము 4 దానివలన, ము_ కియును జక్క_6 బరికింపం 4 బొలుచు లోక 

దృష్టి గమ్యుంబులే 'కాని+యితీరము లెటు, కావు జ్ఞానస్వరూప యగమ్యుమహిమ. 

. ఆత్మయందు దేవోడిభావనయు దేవోదులయం డాత్థాధ్యానమును గల్పించుకొని 
పరమాత్మ మయొందోవెలువలనుండునని వెదకుచుందురు. కట్టా! యిట్టి యజ్ఞాలగు 

మానవుల యజ్ఞానము నేమని యూహింపవలయు. ఈయ న్వేషణంబుం దలంప 

నంతర్నష్టవదార్థమును బహిర్చాగమున వెదకుచందంబున నున్న దికదా. చిజ్జ 

డాలతే త కంబై న శేహామునంచదే జడపదారముం బరిహారించి వెద్దలు చిదాత్త కుండ్ 

వగు  'నిన్నుందలంతురు. వాస్తవముగా రజ్జు వొక్క చోంబడియుండ దానిం 



116 శీ) తొండ నకృష్ణ భా గనత్రము [© 

గాంచి యజ్ఞాండు సర్పమనితలంచి 'భ యంపడ యయ్యదిభుజగ ముకాదు రజ్ఞావని 
నికోయిందుకొను నంతదనుక దానిని రజ్జువుగా నెలుంగంజాలని యట్లు నజ్ఞా 

నాధ్య _స్థంబగు జడాత్త భానంబును వొలలింవక యాత్ర జ్ఞానంబును వాండు 
ఫాందం జూలండు. ౨౮ 995 

ర వరమాన్థరూవ మది యిక్కరణ౯ జ్ఞానైనె సాభ్యశేకం బయినను శ 

పరమేశ! నీదుపావన చరణసరోజాత సుప్పీసొదలనమునున్. ౨౦౪ 936 

చ, అనుపమయో గదివ్యా ఫల $ ముందనియాతం డ జెంతేకౌల మిం 

తనివచియింపరొని విధి 1 యాత్రను బో వలసోనిర్మైన శ్ 

త్యనుమిత మై యపారమయి 1 యత్యమలంబును చాసకెంటునై. 

కనబడు తత్త సముం చెలియ 4 గాం గలదే వరమే?! శ్రీహరి! ౨౯ 937 

క. కావున! శ్రిగోపాలా!, యీవవునుననేని వళువు 4 లిక నవేవో 
యావర్ష ములంచే భన్క మెవిధి నాకై న నంచు?నె నమలమతలిన్. sy 003 

es, నీదుభ క్షనిఠతి (నే నొక్క_రుండనై, భ వదుదారచరణ $ పల్ల నంబుం 

గొలువం గల్లునట్టి +? యలఘుమవోభాగ్య, మొందం గోతువాండ $ నోమవహాత్ర |. 
నీ, పర మేళ్యరా! క్రతూత్కరము లెవ్వనించృ వ్షీించేయంజూలకయుందుననోయనంగుం 

డవగు నాసీవె వోత్సవితతిరాపము సంది గోశ్రలకును $ నర్శశతను 
దనరి గోపికలకు ? _స్తన్యామృతముం గో వమదంబుః గట్టంచి $ వరలితి వటు 

గావున గోనోపిశకలు తలపోయంగ నతీధన్న అతిథధన్యు $ లౌర! భువిని 

లే. నందగోవునిదా మంద$యందు నున్న, వారిభొగ్యం బదెట్టిదో 1 భాగ్య మనంగ 
నద్దియే యార! వర్ణింవ + నలవిగొదు, ఫూర్ల తముడు సనాతనీవురుషుం డజుండా. 

క, పరమానందాత్శకు(డును, బరిపూర్జ్య బ్రహ్మము నగు 1 వద్ధాముంయ "తా 

సురుచిర మిత్రం డయ్యెను, బరిశంవంగ బని మించు! భాగ్యము కలదే. 3౨ 04] 
క. వారల భాగ్యమహాత్త (0, బారయ శక్యంబుగామి $ నద్దానివిధం 

బేరీతివర్భ్య్యమగు నో, సారసవత్రాత! జ్ఞానజడునకు నాకున్. 3౨ 942 
క. వినవయ్య ! యహాంకారం,బునకు నధిస్థాత యగుచు + బొలుచుశివుంథుకా 

మనసునకు బుద్ధిచిత్రా,దినిఖల తనుఫాగములకు + దెవత లగుచున్. 3౨4 948 
"తే. పొలుచు చం ద్రాదులై న మేము తలపోయం 

గను బదునొకండ్రుగ గణింవం $ గాయ జతుభు 

శొతం దగిన చేవతలము నీ 4 చరణసరనీ 

1జాత మధ్యమృతాసన $ మాతతముగ. 3౩ 944 
sh Tn] 

స్త “భవజ్ఞనానాం భూ శ్వాని-షే వేఠపపాదవల్లవమ్””అని మూలము. 1 “ఆంఘ్ర్యు దజమధ్వమృ తా 

సవం తే” అని ము-లము. “అం స్రీ వీవఉద జేవారి'జేత యె-ర్థ ధుమకరంద? త దేవామృళంస్వాదు అసవం 

మార్షీ్వీకమ్” అని వ్యాఖ్య. 
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క. వనజాతో ! యొకయింద్రియృమును బా త్రముగా గృహించి $ భూరితర వీ 
తిని బ్ర ల్యేకము వలువుము, మనసార “గో లుదుమ రృీమంబున నహూవహ*! 3 3 

క. ఘనతరభాగ్యం బిదియే, యనవచ్చును నట్టు ల లొక్క 4 ప నిం ది యపా 
లనమున నొ వ్పెడు మత్చ్రభృతినిర్ణరులు ; సంతతంబు 1 జేవాధీశా! 33 946 

ఆ భవదనూనకీ ర్చి (| వరిముళ సౌందర్యము ఖము లను మనః ప $మోద “మొవ్వు 

చి త్త మూని సుంత శ నేవించినను గృ త్కార్ధులముగా సతంబు $ తలయము కద. 

క, సతతము సర్వేంది యముల, వితత ప మదం బబెంతో $ వెలయ భవచీ) 

హీతవదసరనీజ నేవ కృతి నమారెడో వారినుహూవు $ మెన్న6 దరంజే. 33 945' 

తే, వంతయని దానివర్ణింవ 1 నేంశేని తరము? యాభాగ్య మెట్లు చేేకుష నటన్న 
నీజగంబున నందును $ నీవనమున, గోకులం బనుపావనశతమోణియందు. 33 

మ: శు శ్రుతినంఘాతము లింతదాంక మిగుల౯ా $ శోధించి యెవ్యాని స 

తరాతిపాత్ర తంబును బాద రేణువు రవంశలతేం గాన లేకుండు నా 

శ్రీతచింతామణి నా ముకుందు నిను నే $ చింతించి సర్వస్వ మి 
వె తగ౯ా సంతత మంచు నమ్మి జతనం 1 చేదే భవత్సిితికై. 5౪ 950 

ఒనరించుగోవకుల యం,దునొకని యమలాంఘ్రీరజము $ తోరవుభ_క్టిం 

గన కేయుదాని బొంచెడు, మనుజభవం శేషుని 4 మహీం బొందినచోక౯ా, 3౮ 

తై, గోవకులభాగ్యమహిమంబు $ కొణఅంతవడక 

కల్లు భా గార్జితిశయ మనలతీగా నదె యగు 

మనమునం గృత్రిమముయూని 1 నిను వధింవ 

.గోరి సజ్జన వేషము. $ గోర్కిం దాల్చి. 3౪ 952 

క. చనుచెంచిన రక్కనీ వూూతనయే బకముఖ్యులైన + తనవారలతో 

నినుం బొంటె సాధు వేషవంబునే యంతటిఫలంబు. + బొంచెంగాదే. 354 958 

చ. ధనములు గహాముల్ సుతవిగతానసుహృ_త్తనున్రల్ ర్రీయంబులై 
తనదు, (సాణముల్ మజీ యు+దారతరాశయముల్ విశేష మే 

మని గణియంవణాం దగున 4 వన్నియు ద(చ్చర ణార్చితంబు లై 

చనునటుచేనీ యుండు గుణీశాలురు గోకులవాసు లద్దిరా! 35౪ ర్రగ్రశ్త 

6. ఎంతటిప్రణ్యవంతులొ మ తెట్టిఫలంబును బొంద నర్హులో 

సాషంతమునం దలంహగను + జాలను సర్వఫలప్రదుండ వై 

యింతనరాని శ క్లిదగు $ నీవె సమతుమునందు నుందు వి 
ట్లింతటి వుణ్యమిచ్చితి విలశేమి యొసంగయ నుందువోవారీ! 3౫ 95ర్ 

క. అది యిట్టిదనుచుం జెవ్బ్పంగం దరము గాకున్న యది జగల్సి)యబంధూ! 

యెదిదాడక జనులు నీయం, డొదవనిభ_క్టి గలయట్టులుందురొ తల(ప౯.. 3౫% 

UX 
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ఆ. అంతదనుక వార$ల వగురాగాదులు, _నేనతుల్యము లగు1ధిష్ట్యములును 

గమలవ త్త నేత్ర! కారాగృహంబులౌా, మోహ మం, ఘ్రీనిగళకమునగుం జాము. 3 ౬ 

క. నీసంబంధము గల్లీన, నో సారసనయన ! యవ్విశయుక మాయ మగు౯ 

సీసం శ్ర యమున నబ్బని, యేనమధికసలము గలదొ $ యెటుంగంజాలకా. 3ey 

తే. నీప్రసాదంబు నొందిననృవితతికిని, గలుగంచేయ నానందనిీకాొయ మెలమి 

నిష్ప్రిపంచుండవయ్యును$నీను మాయం బూని లోకవిడంబన[ముగం జరింతు. 

క. సర మేళ్వర ! నీత _త్త(ం, బరయంగ దుర్లేయమె యగు $ నైన నెటుంగం 
ఠా 

దరమగు మే మెటీలగితి మని, యురుమతులౌ కొంద అనుదు+రూహతనరలోన్. 

. తెలియుదురుగాక వారలు, శెలిసికొనంజాల నేను + దెలిపద సత్యం 
బలఘుమహ_త్త్యము నీయది, ఖలహరణా! నామదికిని $ గాయంబునకున్. 3౭౪ 

క. వాక్కునకు గోచరింప ద, బెక్కరణి నటంచు నాదు$హృదయ మెలఅుంగుం జు 

మిశ్రైవడి నన నేటికి యొ, క్కద నాకేమి యెజులగరేబోల దటంచున్. 89౮ 

సీ. శ్రీహరీ! పర మేళ $ నేవకాభీస్టద సర్వదర్శనుండవు $ సర్వసాతీ. 
వట్లుగావున సరగ 4 మరయంగయజాలుదు వీజగంబుల కెల్ల $ నీళ సరుండవు. 

జగ మెల్ల నీయంచడె 1 సత్యముగా నర్పితం బయ్యె నాకు నిగీతాంతకరుణ 

ననుమతి నొసంసమా $ యవ్యుయా! శ్రీకృష్ణ! నృష్టికలాంభోజవితతిభాను 

తే క్షామర ద్విజ వళుకంథేచం ద్రతుల్య! ఘోరపాషండ నిబిడాంభ$ కారహరణ! 
__ దానవాంశజ!కంసాదిగతతినుదయము, ననె హరించుచురవితుల్యశతను వెలయుదు. 
క వనజాతవింత్రు,. "డాదిగం గనంబడు దేవతలు మొక్క శ గాం దగు దీవే 

వనజాయో ! యాకల్చం,బును (మ్రక్కు_దు నీకు సర్వ్రభూతాధిపతీ! ౮౦ 96% 
చ. అని వినుతించి శ్రీవిలస్గోదంఘ్రీసరోజము లాత్తమ_స్హకా 

ఫని స్ప ఫలీయింవ లోకముల 1 లీల సృజించువిఛాత వందనం 

బొనరిచి త్రిష ప్రదతీణము 4 లోపికమై నొనరించి సత్యనా 
మ నిజనివాసముక దివిజేమౌనినికాయముం జేర నెట్టులో. ౮౧ 965 

చ. హరియును స్యాత్మజన్లునకు * నట్టులనుజ్ఞ నొసంగి ఫూర్వమే 
ధరణితలంబునందు సఖతల్ల జయు _క్షిని దా వనీంపనో 
స్థిరవిభ వంబుగా' దనరు 1 ద్వివవతీవులినంబు దాని స 
త్త్వరమునం జేన్చి వత్సముల 1 బాలకులకా దనమాయ యేర్చడన్, ర౨ 966 

ఉ. ఆస్రవినంబునందుం గలేయాత్మసఖుల్ సుఖరీలిం బూర మే 

. యెపగిదికా వనీంచిరొ యబేవిధ మొవ్పంగ నుండి రంతలో 

OX 

1 అ . గో గొ - 1 “జ్వానిర్భర ద్విజవళూదధి వృద్ధికారిక”” అని మూలము. లేషింవృద్ధికారి క్వేనహే 

చంద్యోపమ” అని వ్యాఖ్య, 
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తై, 

నాపరమేశుమాయ నొకీయబ్దము చెల్లియు వారిద్భష్టి కిక 
దోయకయీ త. ణార్థముగయ $ దోంచెం బరీటీది లేళచం ద్ర మా! ర 967 

. వవిభుమూయ చేత జగ మెల్లను మోహితమాచు స్వాత్య నె 

కావలె నంచు. బల్మణు నిగ్గకామము విస్త బ్రతిం గాంచుచుండు నా 

పావను మాయచే మనను $ బల్విడి మోహితమై తగంగ నే 

యేవరుసక్ స్మృృతిం గను నో దెవ్వరిచి త్తము సుంత యెన్నుమా! రళ 963 

. లది యొకవింతయే శిశువు 4 లించుక తుత్తును దృప్షలేక యు 
న్నది పరమేశుమాయ తరీమానె యెటుంగంగ; నిట్లు వార ల 

య్యదనున నాత్మమి తృతము 4 నాహారిం గాంచి తణంబులోననే 

వెదకియె వచ్చినాండ విట $ విందున నీ వరుదెంచునంతకున్. రర 969 

ఒక్కండై న మాలోవల 1 నొక్క_కబళ, మైన దినలేదు భతీంప + నరుగుబెమ్హు 

సత్వరంబ భహీంత మోచలిదియన్న, మనిరి తమచంద మెఅుంగని్కయజ్ఞా లగుట. 

క. అంత హృషీ. కేశుండును, సంతసమున నవ్వుచుక్ సర్టసఖిబృందముతో. 

న 

నీ, 

వింతగ నన్నము దిని యా, 13ంతందగు పాముతోలు $ చెలికాం డ్ర, కొొగిన్.ర౫ 

కనంబజచుచుం బల్లెకు నా వనమునుండియె మర లె 4 వారిని నసుడా 

వనజాతు(డు తనమ_స్తక,మున బర్హప్రసవవోరశము ధరించి తమిన్, ౮౬ 972 

నవథాతుచి త్ర మంోడనచి త్రి తాంగుండై. 2మహిత వేణురవంపుగమహిమః బత్ర, 
కల్పిత కోమల $4 కలనాదమున శృంగమృదుతమధ్యనిం గ్పృవ 1 మించుతనదు 

మనమున కుత్చవం 4 బొనరింపంగాం దోడివాలకుల్ తనదగం$భ వ్యక్షిర్తి 

చరిత మింపులుగుల్కు_ $ చందానం బాడంగ వ్రజసుందరీమణ రాజినయన 

, ములకు నుత్సవంబు 1 గలిగించు సుందరా,కార మొప్ప వత్సశకలితుం డగుచు 

మందంజేం నపుడు $ బృందార కేశ్వర, వంది తాం ఘు పాద $ వనజుం ఇెలమి. ర౭ 

. వనముననుండి బాలకులు $ వచ్చి యశోదకు సంతసంబు గూ 

ర్పు నితడు నేడు కాజుడవిం 1 జొచ్చి మవా జర మైనసర్వము౯్ 

దనదగుళ క్రిం జంపి మముం 1 దన్తుఖగహ్యర నీమునుండి కా 

చె ననుచు 1 నెల్ల వారు వినం $ చెప్పిరి గోవ్రజమందుం జక్కంగన్. ర౮ 974 

. అని శుకయోగి వల్కవిని $ యస్టనపౌత్రు:డు చాహణో త్రమా! J 
వినవినం జిత్స మయ్యెడిని $ వే వివరింపుము స్వాతృ చాలివై. 

ననువుగ నిరతదాశం బొలుశపారని వ్రీ తిం బరాత్మ జన్తు.వై 

జననము నొంద మందలల 1 సర్వమనుష్యుల ఖు హతువో. ర౯ 975 

1 'దర్శయంశ్చర్గాజగరకు” అని మూలము. 2 “పోదాము వేణుదళళ్ళంగరవోక్స వాఢ్యః” 

అని మూలము, 
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చ. శ్రీతివలి యిట్లు పృశ్నమును + జేయంగ నాశుకయోగి దాని కీ 
గతి బదు లొప్పణిచ్చె నృప కాంత! జగంబునం గల్లు భూతేసం 

త్రతికిని నాత్మ నల్ల భత 1 తద్దయునుండును చానికంక న 

గ్గరనయముఖ్య హ్ స్తుసముకదాయము యై దగు ప్రీ అ య 'బ్బెమెన్ Xo 976 

*సీ, కావున రావేం ద్ర! + శాయథారుల కెల్ల స్వన్నకాత్తః నునణీజాలు నట్టి 

దగు నహాంకా రాస్పకదాంగంబు-పై వె నెంత ప్రీతియుంనునొ $ యంత ప్రీతి ఫు 

ధనగ్భృ హాదులయందూం  దగియెయుండదు మమతాస్పదంబులు గానోనట్టులగుట 

నీయర్థమే తలీపోయ దేవోత్మ వాదులకు సమానమై $ వెలయుచుండు 

ఆ. భూమిపాలవర్య! 1 భూతజాలమునక శ్ర స్యతను సెట్టు వ్రీయమొయితేరములగు 

తదనుబంధి న స్తుతతులు పీ ప్రీయంబులు, గాకయుందుటో కిది 4 కారణంబు. ౫౨ 

క, తను వొాగి బీర్జించుచు నుండిన బీవితమందు నాళ $ నెలకొని యభివ్ళ 

ద్ధిని గాంచుచుంటం దలపో,నీినచో నీయ మెల్ల 1 సిద్ధం బె యగుస్. ౫౨ 978 

వ. దేహ మహంశకా రాస్పదంబుగాక మమతానిషయం బే యయిన చో  నాత్తే యెట్టు 

లట్లు ప్రియంబు గావని యెణుంగందగు. కాబట్టి వట్టుదలం బరీమీం-చిన చేహ 

థారుల లోకెల్ల నాత్మ ప్రీ యతమంబు చరాచరంఖై న యిాజనజ్జాల మెల్లం దదర్ధం 

బని తలంపవుము. ౫౪౮ 979 

తే, అట్టియాత్త ల కెల్లను $ నాత్మ కృషం 

డగును వెజ్ొక్క_రుండను గాండిను 4 వారి యతండు 

విశ(హితము నాపాదింప + వితతనై జ 

మాయ గ్షాఫొనియే చేహగమాడ్కి. దోచు. ౫౫ 980 

క స్రానర జంగమరూపం, న్ా విశ్వం బెల్ల నరయ 1 హారిరూవం జి 

ణు నజిలు ననుచు ద _త్స్ గం, సీవిధమున నెటుగుపారి 4 కేన స్తున్రులున్, ౫౬ 

క్క భ్ గవన్మయములు గానివియు గలనటం చెప్పుడు దోయకుందును వాసే 

జగ మెలుంగు వా రటన్న కా, జగదీశుండై పెలుంగూచ క్రి సతంబుస్. ౫౬౪ 992 

నీ స సర్వభూతములకు $ సత్యంబు పరనూర్ధ నుగులారణంబుల 9 కఖిలములకుం [మె 

గారణంబును నగుం$ గనుక శ్రీ శ్రీవారిభిన్న మెయ్యది యుండునో $ యెటుంగం దర 

దాని నిరభూవింవం + దగినవాః. డెన్వండే నుండునే పావనం 4 బుఘుతరంబు 

నగు యళంబున నొవ్చుోనట్టి మురారి సత్పదవల్ల వము సాధుశభ కులకు స 

ఆ. మాశ్ర్రాయంబు నగుట 1 నద్దాని నౌక గాం దలంచి యా శ్రయించు 1 ధస్యమతుల 

కరయ్ నీభ వాచి క యగును గొ వత్సపాద ప్ర, వమాణ మిస్ట్ $ తథ్యము సుమి. ౫౮ 

త (6 దేవోత్మ్య వాదినాం ఫుంసా మపిరాజన్య న త్తమ, యథాదేవాః పీ ప్రీయణేమ _స్రథానవ్యాను 
యేచతం” అని మూలము, 
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క. పరమపదం బనవారికి, నరయయ స్వస్థానమె యగు 1 నాపద్దేతూ 
త్క_రములు వారికిం గలుగవ్రు, ధరోణీపతిచం ద్ర ! యెటుయగం క దగు విషయ మిచే. 

క. హరి కామారమునందు న్కొనరిచినం బౌగండమందు 4 నా వితతంబా 

చరితము దానిం జెవ్వుట, తరమగు నె ట్రన్న వ్ర, ప శ్న తతి క్ త్తజ్నిన్. oy 985 

క. వివరించి బదులు చెప్పితిం బ్ర, బ్ర విమలచిత్తులయి పాలు బాలురు తనతో 

డ వనికి రా నట శ్రీహరి యవతారఫలంబుగూర్చు 1 న ట్లాడుటయున్. ౫౯ 

అసఘుదనుజునిముట్టి 5 హత "మొనరించుట్ట వులినతలంబునం 4 జలుదులార 

గించుట తనదగు $ శేవలచిద్విలాసము సుంతచూవుట 1 కమలగర్భుం 
డతిభ_క్టి నుతియించుశటను సీమవోపుణ్యక థ లను విన్న6 జశక్క_ంగం బఠించి 

నను సకలార్గంబుగలను గాంచుమునుజుండు, త్యాపాలచంద్ర,! యిశక్క_రణి బాల్య 

తే. మచట నారామకృష్ణు లాశయర్భకతతిం గలిసి కనుమూనిగంతల 4 లలితనేతు 

బంధనమ్రుల మర్క_్టటోప్తవననముఖము, లై న కృతర్ణింబులను దాంట్ ? రద్భుతగతి. 

ei 

స ఇ 

పదునైదవయ ఛా య ము. 

-అ6 క్రీ కృష్ణుడు రామాదులతో వనమున వివారించుట, రిఆ- 

క్, వినుముపరీవీ.ద్దా?జా 1, వనజాష్షుని యవలిచరితం $ బౌగండవయ 

స్పున రాముడు కృష్ణుండును, మనసుల గొపార్భకులు వ్ర+ముద మొందుగతిన్ .4 

క. చరియించుచు గోగణముల, నరణ్యముల 'మేష్రచుకా మహాపావనవ 

_ తృరనీజముల బృందావన,ధరణం బావనతం గాంచం+ దమిం జబేనీరొగిన్. ౧989 

డు. అ త్సజ్ మాధన్రండు తనీయ గ, జాతో స్వయళంబుం దెల్పున 

త్యుత్త త్తృమగేయజాలము మహోత్పుకత౯ా సఖులెల్లం బాడంగా 

నె త్రణీ నెవరు౯ా వినని + యింపు జనింవంగంబచేయు వేణువుం 

జి "త్రము పల్ల వింవ ముఖీనీవును జేరిచి యూందుచు౯ ద్వరన్. ౧౪ 990 

ఉ. మందలు ముందుచేరం దనమానస మయ్యుడ వారితోడం గే 
లీం దులతూలం గోరం బటుశలీలల కాస్ఫదమై' వళవ్యమై 

సుందరభ వ్యపుష్పగణశో ఫితమె తగు కాననంబు నొం 

'జెం దమి నందు భృంగతతి ) దివ్యుమరందము గొ, గోలి యేఫ్రనన్. ౨. 991 

క మృదుమధుర యుంకృతులచేం బొదలుచు నుండంగ మృగసుమూహము వయుల్ 

రొద లొదవం జేయుచుండ౯, విదితాత్తుల మానసంబువిధమున మిగులన్ .౨6 

క, విమలములై న జలంబులం గమలాకరములు చెలంగ6 $ గమ్మనితావుల్ 

రమణం గరార్పుచునుండం బ,వమానుః డత్తావు లొప్ప $ వ్యాపింపంగన్ . 3-993 

తాం-భాగ=- 16 ' 
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ర 

చ, 

క, 

ము. 

మనమున కెంతో మోదం,బును గూర్చెడు నయ్యరణ్యమును శ్రీకృమ్ణుం 
డును గాంచి యందు విహరింవను వాంఛం బూనెం గృత్యకపటల మెటుగుటన్, 

వనమున నందునందు6 గడూ$భానిలు నెణ్ణనిపల్ల వంబులం 

దనరుచుం బూవుగుత్తులయు? $ దద్దయు బండినవండ్లయుక భరం 

బున విటపో త్తమాంగములు $4 భూమికి వంగి సహోదరద్య్యయం 

బు నడుగులకా స్పృశించువిధథ$ముం గనంబేయుచు నుండె నెంతయున్. ర 995 

మనమునకు మోద మొసలెడు ననస్పతుల వానిం గాంచి 1 బలభద్రునితో 
వనజాతుం డాదివూరుషుం డనె నిట్లని నవ్వు మోముోనందు నటింపన్. ౪ 996 

కనుమా యగజ! యీావనస్పతులు చొశక్కంం బై నభ_క్లికా సురా 

ర్పనముం గారవెడు నీపదాంబుజముం బూ$జాసాధనంబా వ్రనూ 

ననికాయంబు సలాళిం శై కొని తమోోనాశార్థమై శొఖలకా 

వినయం బొౌప్పం యక్కు_చున్న వి బలే నిశ్వాస మేపాటిదో?. ఈ 997 

. తరుజననంబు పాషసమూదాయము నతని కల్లుచుంట దు 

_స్తర మగునయ్యఘం బడయథజాలు భనత్పదపంకజద్వయం 

బురుతరభ_క్షిం గొప్పి యది 1 యూడయం 'చేసిపొనంగం గోరి యూ 

తరువు లిటుల్ పొన్చెడి నిగతాంతము శ్రాద్ధ మనంబులం దగన్. ౫ ౮౮9 

ఆదివూరుష! దేన!$ యఖిలజగత్చావన మగునీయశము సతతము పట్టు 
దలల నీయళిగణీములు గాన మొగి జేయుచును భజిం చెడి? దలం1వ నివి లోక 

సాధారణము లగూహట్బ్సదములు గాన్ర వనమున నియ్యెడ + మనుజ వేష 

మున నిగూథంబుగాం $ దనరు బై వము నిన్ను భజియింవంగా వ ముఖ్య్రభ క్షు లైన 

. మునులు వట్పద పెవముల్ + పూని యాత్మ 

చైవతేము నిన్ను నేవింవ + దలంచి యిట్లు 

గూథముగ నున్న వారు నిశక్కునము వూజ్య 
నెమిళు లివి యాడుచున్నవి 4 నిన్నుంగాంచి. ౬ 999 

. పారిణాంగన లిచ్చో నిరరమోపము నొంది గోహావనితామణు ల 

ట్లురుతరకటాతుదృష్టంలం బరరగం చేయుచుం బ్రియంబు $ వాటిఐ౨చుం జామి. 

. వికములు సూ క్లిజాలములం $ వబ్రీతిని గట్పంగంజేనెడు౯ మహా 

త్త క! వనమందు నుండియును $ 'ఫన్యము₹ ల యివి యెల్ల నెంత" వే 

షక నిలునేరుబారలం గోడుంగడుం బ్ర, తిని నాదరించుకే 

- సకలవిధంబులం గనిన $ సాధునిసర్లము గాదె యోవిభూ!. ౬ 100! 

. ఈవుడమియు నియ్య్నుడలం, వాావృతత్సణవీరుధములు 4 భవదనులాం, ఘే ప్ర ఫీ వ్ లక యు 
వాస్ట్రపారంబున ధన్యము లై పరమపవి త్రములయి శ యభరెం గంటే. ౬|| 1002 
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నీ, ఛవదీయన ఖరసం1స్పర్శమునం జేనీ తరులతాదులు పవి త్ర ంబు లయ్యె. 

గరుణావలోకనోకలితంబు లగుట నెం డిందున్న నిమ్నగ 1 లిందుం గల్లు 
నద్రులు పతగమ్లు 9 లఖిలమృగంబులు ధన్యంబులయ్యె; న్రీశతరుణి కోరు 

భవదురువతంబు + వదలని తమిచేతం గనుచుంట గోపీకల్ 4 కడుం గృ తార్థ 

. లయి రటంచు. బలికి 4 యంతట శికృష్ణుం డతిముదంబు వెలయ + నమలనంవ 

దలం జెలంగుచున్న $ ధన్యబృందావన్కమందు ననుచరాళి $ యాశ్రాయింవ. ౮౪ 

. గిరితటములం గాళీందీ, సరి త్రటంబులను 'భేనుశసమితియు మేయ౯ 

దిరుగుచుం గ్రీడెం చెను దన చరితము బాడుచును దోడ $ సఖులును దిరుగన్, 

. సుమమకరందపానముల 1 సొక్కి.. మధువ్రతముల్ చెలంగి యిం 

ఫ్ర మదికింనార్చ రయుంకృతులం $ బూన్మి_ నొనర్చంగ రాముడుక్సఖుల్ 

మమతనుగూడియుండం గుసుుమంబుల దండలుదాల్సి తన్ని నా 

దముగలిం బాడుచుండు నొకీథా త్రిని రాజమరాళముల్ తమిన్. ౧౦ 1005 

. గుంవుగంగూడి హాయిగను $4 గూజితముల్ పానరింవం చానును౯ 

నాంపుగ వానిచందమునం $ బొక్కు.చుం దచెయును గూజితంబు న 

ట్రింప్రగ6 గాకులొక్క_యెడ స్ట నృత్యము చెయంగం దానునశు న్ఫ 

త్యంపు౭దెజింగు కానంబడుూనట్టు కరంబులం దృిప్పు నవ్వంగన్ . ౧౧ 1006 

“ఉ. ఒక్కయెడం దృణాళంగొని $ యొండొకదవ్వున నున్న చోటికిం 
గృక్కు_నం బోయియున్న పళు$; కాండము గోవులు గోవబాలకుల్ 

మక్కువ నొందు నట్టిసునీమం ద్ర రవంబునం బేరు పెట్టి యీ 

సృక్కకు రముటంచు6 బలూభంగులం బిల్బును నందసూనుండున్. ౧౨ 1007 

తే, కొంచపిటలు చక చకోరకములు 
రు క 

మణ్ భరదాషజములు బర్హి మండలములు 

కూూయుచుండ (గ నట్టులే $ కూయు నొకట 

వ్యా ఘములును మృ70ద్రముల్ $ వడిగ నడఠ. ౧౨౪ 1003 

25, కదుపులు వానింగాంచి వడిలగాం బరువెత్తంగ దాను గూడ న 

_ య్యదనున భీతినొందినటు $ లాపశుబ్బృందముతొ డం బర్విడుక౯ 

ముదమున నాటలాది శ్రమీముం గని గోపకునంకనీమువై 

నం దలను జేర్చి దిండుగం గశేనంబడ నయ్యుది యున్న యన్నకున్. ౧౩౪. 1009 

ఆ. అడుగులొ త్తి తానె $ యాదృతి నువచారముల నొనర్చి శ్రమము+పోవంజెయు 
నిట్లు హరియొనర్చ $ నెలమి గోవకుమారు, లాడుచున్న € బాట)పాడుచున్న .౧౪ 

6 రీ _ శ లే ( v6 ల 

| కరచిదాహ్వయతి ప్రీత్యా గోనోపాలమనోజ్ఞయా అని మూలము. 2 అనురౌతిస్త 

సత్వానాం ఫీతవద్వా శ్రిత్రుసింవాయో” అని మూలము. 
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క 

నీ, 

ర 

తే, 

ఎగురుచునున్న ౯ బరన్పర్శముగ. బెనయగువునున్నయ గృప్వమూ_ర్రింయు వహాలియుకా 

సాగసుగం గరములం బనచుచు, ననుచు సెజాసంచు నెమ్రునంబు ౬౬రంగన్,౧౫ 

అగ్లించుచుందు రోటా కాన న్టీ క ర, కృషం mB కచ “టను "బా "హుం్యీయుద్ద కేళీ 

విహరించి శ్రీమమొంది 9 విీటపిమూలంబునం ఉగుంరుటాకులనై న $ సిజ్ఞయందు 

చాలశాంక "స్లుషోబర్ష్యణంబుగ శఛయనింవలయూా నమ్మహా$సియ సమూ రి 

కొక్క. కొొందటు మహా[దో్య్చోగంబునం 'బావసంవాహనము వేయోసకలపావ 

. పూారముగా మజకొందలు $ పోరికసల 

యాదినిర్మి తసురుచిర $ వ్యోజనములను 

నిసరుదురు మజణీకొంద తా + పెల్ప్చుటిని 

కమపశతునకుక న్నెహ $ మతశొయిల. ౧౭౮౪ 10129 
తర కి న 

. అనురూవగీతముల నెమ్లన మెంతయు వోయినో "ందు3మాడ్మ.. మృడ. తర 

ధ్వనిం 'బాడుదు రీవడువున దనదుస్వరూపంబు నటు దగ కుండంగన్', 

తనమాయ చేత గూఢమ్కుగను | జేయుచు గోవబ* “లశత్వముం జుర్ర 

లిని గనంబజచుచు సాగర, “తనయాలాలతమనజ్ఞ $తర పదయుగుందడై. ౧౮౪41014 
ప్ర్రాకృతులలోనం చా నక, ప్రాకృతుడుంబా"ల సల + చాటంచుచు స్వ 

చ్చాకలితలిల నీళత, నే కనబడం బెయుచుండెం $ గృష్లుం ఉొకెటన. ౧౯ 1016 

అత్రి ధేనుకానురుని రాముడు వధించుట. రితా- 

ఈరీతికా వివారించుచు, సారసవ తొ సప త్రాతుం చుండి? సొం ద్రాటవిలో 

శ్రి రాముయోాడి "బాలక వారము కొలువంగ స్వెచ్చ ) వర్టిలుచుండనీ , ౧౯ 

కరం ఉ ౫ ిక్కంయడు (ఓ ముం, డలయుగుంణాకరుయు నా౭గ$ఖు సృతం దగిమి 

త్రులలోన వింత్రుండై వఐంవలరంగ హారి ర*ములకు వీహోరములందున్ . ౧౯ 

వ్స్తుగా నుంది; సుబలుండు 9 స*కకృష్ణుం 

"డాదియైన గోపాలుర 4 ననులయుసఖులం 

గూడి యొకతణీ నాతండు + కోరి కృష్ణు 
కడకు నే తెంచి యిటుపక్కె_ $గ్య్మ మభ జతి. ౨౦ 1018 

రామా! రామూ! శ్రీ (కుప్పా! మ్టి తదుష్టదై దైత్య! $$ యస సద్యాక్యం 

"బేమటుక వినుడు కలదొక, ఫీమాటవి “దవ్వుగాని $ పృథ్వి నదితిగున్ ౨౦౪ 1019 

. తాళమహీరుహాంబు లటం $ దద్దయు వ” ప్పసలారుచుండు నం 

దోలీ బృహతృ్భల ప్రకర $ ముర్వివయిం బడియుండు. గొన్ని యీ 

వళనా శేపొ వండి వడ 4 వెచియె యున్నటు లుండుంగాని యా 
జోలీకిం బోవ శెవ్షరనం $ బో ద్యమగుకా వినుండీ వచించెదన్. ౨౧ 1020 

* “గోపాక బక్వం చరితై ర్విడంబయకొ లే మేరమాలాలిక పాదపల్లవక” అని మూలము, 



౧౫] దళమస్క 0థ ము. ior 

క. సురవైరి ఛేనుకుండను, దు రాత్తుం ఊఉ "క్క_ండు వనిని $ దోంచి ఫలనము 
తృరముం దినుచుండున దె, నరకే నవి చక్క_కుండు వానిభయ కొ. ౨౨౨ 

చ, అతం డతివిర్యవంతుం డసురాగ్వణి యోబలభ ద్ర, | కృష ! యా 
దితిజుడు గార్టభాకృతిని 1 చేబకేలు౯ మజీ్ వాసటబాలీ త 
ద్ధితమును గోరుచుట్రము లోపానబలాఢ్యు లు కూడియుం దు, ము 
ర _ర్హ్భ్యతతిని జంపువాం డగుటం 9 దద్వనభఘూమికి బోవ రెవ్వరుకా. ౨౩ 1022 

చ. మరణము భీతిదంబగుట $ మానవహంతయె యందునుండుటక్షా 

నరు లెవసేని భీతిని జనం దలపాోయరు; కాన నవ్వనం 

బరుదుగ నిర్సనం బగుచు $ నయ్యసురవ్రజజుప్రమాచు ఖీ 
కరముగం దోయెడు౯ా బశునిశకాయము పక్షులు కూడ లే వటన్, ౨౪ 10% 

చ. కనుకనె మంచివాసనలు 4 క్రృుమ్తుకొనం బడియుండు పండ్ల నే 
మనుజులుగాని తిన్నడియె 4 మాకు వినంబడ దింతదాక నో 
యనఘుమనీషులార ! యిను+వుంత కనుంగొనుం 'డాఫలాళ చ 
క్క_ని వగువాసనల్ కలయం 1 గృమైెడు నల్లడ లక్ నితాంతమున్, ౨౫ 10924 

క. మనకుంగూాడం. బదీమళ, మనూనహర్ష బు నించె 4 నావానన మూ 
రొ్కానుండీ ! యని కృష్ణుని గని, వనజాయతనే త్రీ ! యట్టి 5 వాసనచేతన్. ౨౫ 

చ. ఫలముల వానినిం దినంగ $ భావము లాశపడె మవొత్త్మయా 
ఫలముల మా కొనంగు బలీభ ద్ర, ! పలంబుల పెకి మూమనం 
బులు పరువెత్తు చున్న యవి $ పోనుదమే యట కిప్పె మికు నీ 
పలుకులు సమ్మతంబు లగు ఖాగ్య్యముగట్రన నంచు ఏల్కినన్. ౨౬ 1026 

మ. చెలికాం డిట్లువచింపంగా విని సుహృ]చ్చి త్తే త్రేష్టముం దీర్చంగాం 
దలంపవుల్ గల్లిన యాసహోోదరులు స్వాంతంబుల్ ప్రమోదాస్ధలో 
పల మున్హ౯ గడు నవ్వుచుం బ్ర బభుత నొశవ్పం గాంచువాకాటో వా 
రలు త్రో రాల మవ+వనంబునకుం జరం బాణి రొక్కా_త్తునన్,. ౨౭ 1027 

మ. బలు జాతాళవనంబు చేరగ మవేోబావహుుండు గానా భుజం 
బుల నాతాళమహీరుహూంబులం గడుం 1 బూన్మిి౯- వడిం బట్టి త 
త్భలముల్ 'రాలంగ నూంచె మ త్రగజనాభ ప్రాభవం బొప్పంగా 
ఫలసంఘంబులు భూమివై. బ డెడుళ $బ్బం బుతటంటై తగన్, ౨౮ 1020 

ఛా, ఆనాదంబు శు శతిద్యయిం జొర దై. త్టసాషమి సమ్మధరం 
బా నీభూతలో మెంతయుకొ వడ(కున 1 ట్లాచప్పుడుంబట్టి యా 

కానం చేరంగవచ్చె; స్వాయబలముం $ గన్చింవంగా రామునిం 

గానంగాం జని వెన్క. నున్న పదయుగ్య ౦ బళ్టై జూడించుచున్ , ౨౯౪ 1029 
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ధ్యా రామోరస్థ్సల మెల్లం దత్సదహాతుల్ $ గ్రమృంగంగా 'శబ్లము౯ 

భీమం చాగతింేనీ చుట్టుతీరిగెం 3 బృథ్యంగ మొప్పంగ; న 

చే మిన్న ందెడుకోప మూ మూని మజ్ యొం) తెబూన్మి_ మార్కొంచు ను 

చ్హామప్ర ప (క్ర మతం బరాజ్ఞుఖుండు నై  దర్పంబు పొంగకా వడిన్. 3౦4 10830 

చ. వెనుకటి వళ నాహలిని 4 వింతగ దన్న బలుండు కోధియై 

దనుజుని ప ప్రత్యగంముు ఘులను $ దర్పము పాంగలో నాక్ష_చతావే 

త నొడినీ పట్ట గిల్లు మను థ్వ్యానము గల ది ద్రిష్పిత్రివి వ్పీ జ్ 

నన నెక తాళభూజశిఖం ( సాందుగతీకా విసశల 'సవంబునన్. 3౨ 1031 

చ. కరమున. బట్టి తృవ్వుటనె | గార్లభ రూవుండు ఛనుకుం డసూ 

త్క_రములు పైసిపోవ మృతిరగాంచెను వృతుశిరంబు గొప్పదై 

యరుదుగనుంట రాజుసుని + యంగము తాడశున నళ్ట్తు కూూలుచుం 

బరిసరవృవ.మందు. బడి $ బల్బిడి దానిని గూల్చి కూలెం చా౯. 3౨4 1002 

చ, అదియును 'బేరువందగిన + యట్టిద్రు, మంబును గూల చేయుచు౯ 

నెను భూమి నయ్యదియు6 Fr న్నన వతొకతాళ భూజము౯ 

Wana తాం బడయె $ య్యస్థలి; సీగతి రాము జెంకొ లీ 

లదనరం 'చేతంజిమిన హాలాలభుగంగము తాశినంతనే. ౨ 3y 1003 

క. ఆాళద్రుమములు వెల్లుగ, నోలిం గంపించె వాయు 1 వ్రుద్ధతి వీవం 
నగా తరువులగతి నింకేలా పలుకంగం జిత, $ మిది యగు ననుచు౯. 3౪ 

తే. 'తంతువులయందుం బటము చందమున విళ్వ 
మెల్లం దనలోన నిముడంగ 1 నుల్లసిల్లు 

నయ్యనంతుండు భగవంతుం $ జై నరాము 

నం దిదెమా త్ర, మే వింత $ యనంగ. దగదు. ౨౫ 1095 

ఉ. ఛేనుకు పాటుచూచి బలో చేన్చని గృష్షుని దీవ వృకోవులై 

దానవుచుట్టముల్ గదిసి + దర్పము వాంగ గార్జభాకృతిం 

బూనినవారు కావుననె 4 పూని నెదిర్చిరి రామకృషస్థు లా 

దానవగార్దభంబుల నతాంతము లీల చెలంగునట్టుగన్. 3౬ 1036 

చ. వెనుకటి కాళ్లం బట్టుకొని $ పీచుచుం దాళమహీరువాళివై 

నను బడమోం.ది చంపిరి వోనస్లలి రాలిన తాటివ ండ్ల చే 

దనుజళ వాంగసంహతిని $ వడాళకుటా గ్రముల౯ వికీర్ల మె 
అకాల అలా గాజానివత ము. గాయక గనామకట్ గటా గానితత 

1 “నైకచ్చిక్రం భగవతిహ్యనంతే జగదిశ్వ నే, పతం ప్రోతమిదం యసీం _స్తంతువ్వంగ 
యథావటః”అని మూలము. రాముడు కృష్ణున కంగమనుమాట దీనిచే నపాస్తమని  యెటుంగ వలయు. 

ఖై తాళకుటా గములక్ =తాటిచెట్లకొనలను, 
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సునములు చి త్రవర్ణములు స గమ నభం చెటు లట్లు గన్చడె౯్. 3౭ 1037 

ఉ. రాముడు కృష్ణం డివ్విధి నరాతులం జంపిన యమవాకృతి౯ 

వోోమమునందు నిప్పి కని $ యొప్పగ వారల పైనినిం దృము 

 ఖ్యామరవర్యు ల్లు గురోయంగను చేనీరి మా నుందోఖి 
స్లోమము సన్ను తుల్ చెలలాం 1 దోరవుభితి తొలంగె నవ్వని, 3౮౪ 1038. 

. అదిమొద లావనమందునం 

గుదిరినరాతసుండు తెగుటోకుకా ముదులందుకా 

, ముద మొదవ మానన్చలు వన 

ము దగం జొరంబడంగ ఫలసీమాహాముం డినంగ౯. వేగా 1()39 

. ఆరంభించిరి వశువుల్కు చారుతరం బెతృణంబు 9 సాధన మించే 

జేరనిమదితో 'మేనెను, శ రమణుండు గోవబాల1నేవితు. డగుచున్. ౪౦ 1040 

తనకీ_ర్డి విన్నమా్ర, ననే తనవేరు స్తరణీమున కొక్కటం చె 
చ్చినయంతనె సుకృతంబును, జనింపంగాం జేయునట్టి $ సన్మతియగుటన్. ౮06 

. ఖరకరుం డస్టంగతుండా, తరుణంబున సాగ్రజుంయి 4 తా వ్రజమునకు౯ 

బరమాద్భతిం జనె వనిం/ల్క విదలకా ధరియించి రుచిర 1 విపులేతణుండై . రం 

అరిగాడు భేనూత్కరముల, చరణరజము కుంతలగతోచంచద్చర్హా 

భరణంబునం గ్రవుగ సుర్కుచిరమందన్మీతము లొలయం + జేరెలా మందన్, ౪౧౪ 

. వేణునాదంబు మధురమై $ వెలయుచుండ. 

దేయుచుకా వెంటవచ్చు నీమాయికులగు 

. బాలకులు సీయయశమును 1 బాడుచుండ 

er 

గోపికలు తన్ను. జూ చెడకోర్కి రాంగ. ౮౨ 1044 

. హరి మందం బ్ర, పెశించె చెను, ద్వరవడి వ్ర వ జసుందరీవోతంసములు సురే 

*త్చారు. డగుముకుందువదనాం, బురుహామరందమును'నే త శత్రవుప్పలిడలి చేలా, ర౨ 

. తనివాణింగం గ్యోలుచు న్యాతనిం బగలంతయును బాసి $ తా రుండినధా 

నిన గల్లినవరితావం,బును బానీరి మజీయు గొల్లశవూబోండు లొగిన్. ౮౨౪ 

మంజుల మండాశుమండిత వోసవినయములు చెలంగ సోన్నం దగుచున్న 

సనదపాంగవీతణసమితిం బెం బరణగింప నట్టిసత్కాార 'మొయ్యాన గ్ర, గ హించి 

నీ శికృష్ణుం డమృందం స్ట చేరను బుత త్ర్రవత్సలత నాప్పా రెడు $ ధన్యచి_త్తే వ్ 

లగు యశోదాజేవి $ యారోహినేయు నట్లు వచ్చినయాత,సం$భవుల కెట్టి 

తే. సమయమున 'నేవిధంబునం 4 జక్క వారు 
ఫోరుదురొ యట్టులన్నియు. | గూర్చి యూరి 

* చేత తృపువ్పలిడలి నేక = కన్నులను కుమైదలగంపుచేత. 
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ow 

వమముల నిచ్చిరి మటియు నాసవహాజు లంగ 

మర్గనంబుల నభ్యంగ+మజ్జనముల. రర 1047 

. వనమునకుం జని మజీవుృచ్చినమాన్రాయాస 'మెడలల చేయం దగువ 

నిని నయ్యుపచారంబుల, నొనరువ బడలికలు వాయ + నొవ్పిరి మిగులన్. రర 

. సురుచిరవన్ర్రథారణము 1 నొాంవగుగందవుయటూత లెంతో"సుం 

దరముగ వోరథారణము: ] దద్దయు మేనుల కింప్రంచెంప న 

చ్చెరువుగ నుండి తల్లులొగిం 4 బేర్చినస్వాదుతరాన్న భు_క్టి నా 

దరవరిలాలనంబులను +? డా రొగిం దృ_ప్స్ని గాంచి యంతటన్ . రణ్నీ 1049 

వరశయ్యల శయనించి న్కిదురించి రిక్క_రణి మందం $ వోయజనేత్రు ౦ 
డరుదుగ భ గవచ్చర్యలం, జరియించుచు నుం దెలయాుళక్య మె "హానిన్, ర 

. ఈరితి౯ బృందావన, భూరిపవి త్ర, త్ర స్థలముల 1 గయా లక్వరుం డా 
సారసనయనుు తిరుగుచు, శ్రీశ రాముని జాసి యొకదీ 1 న్నీగ్ణయుతుండై.. ౮౭ 

. యమునానదికిం బోయె న, కంకుల వ వ్ర కు వృభావ |) మెంతయు సంతా 

వముగటబ్రంజేయ నోర్యక, యమునాసలిలంపలో ద్రావి +) రట గోగోవుల్. 6౮ 
జల ముద్ విషదూపి, తమ మలినంబుగ నుండె నైన ? మాననితృహ్థక౯ా 
గలవిలపాటొందుచు గో పులు గోవులు (ర్రౌవి విషము 4 పొలయుట చేతన్. 

* దైవవశోంబున వారల, భావంబులు త త్రీఅపడి 4 వ _ర్థించై నటం 
గావున విగత ప్రాణులు, నై వరుసంగయబడ్రిరి తజ్జగలాంతేమునందున్. 5౮౪ 
యోశేశ్వశేళ్నషం స జాగలిం బడియున్న వారలం గని తన్న ర్స స్వాంతములను 
నమ్మియున్నా రని 1 నెమ్మది నూహీాంచి యమృతంబుం గురియించు 1 నట్టిదూడ్కి 
వారిపై నెజపుచు $ బ్ర “మకు నట్లొనరించెమునువటివలె స సృృతి$ పాలయ వారు 
సలిలంబు దరినుండి ఫస సరగున లేచి యొక్క_రిని వేతొక్కరు $ గనుచు మిగుల 

. నచ్చెరువు నొంది విషయు_క్ష్రశమగు జలంబుం 
(ద్రావి మృతినొంది మరలను $4 జీవనములం 
బడయు టరయంగ గోవిందు $ భ వికరుణ 
గురియు వీశణముల ననుశఫొనిరి రాజ !, ౫౩ 1055 

పదునాఅవయ ధ్యాయ ము, 

ఇకార కాళలీయమర్దనము, థఆా-- 

అని తెలియంగం బల్కీ శుకుం $ జావర మేళుండు కాళీయాహ్యయం 
బున దగుకృష్టసర్పమునం $ బూతజలంబుల నొప్పునట్టి యా 
ధుని కడు దూషితం బగుచుం $ దోంచుట గాంచి య దెట్టిరీతి శు 
ద్ధిని గను నట్టిమార్లము మీదిం బరికించి మవాభుజంగమున్. ౧ 1056 
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రా 

. నదినుండి వెడల నడిచెం గద యంచువచింవంగ విని 1 చ కాంతుం డా 

నదియం ద గాధజలములం గుదిరిక నివసించునట్టి + క్రూూరభుజగమున్. ౧౪ 

హరి యొట్లు న్మిగ్కహిం చెను, సరిస్ఫవం బద్దిభూమిం $ జరియించు నద 

యురి రహికా జలముల యడుగున, స్థిరబాసము చనికొనుట 4 చి త్ర ౦చె యగున్, 

. వెక్కుయుగము లందుర ప్రీ తిమై నివసింప, నేల? వివ్రవర్వ! $ యెసు బలుక్షు 

మతిమహా త్త &‘ నులరోనతిక య న్వేచ్చశే, సంచరించు. గాదె 1 త రియపుడు. ౨౮ 

లిలార్థము భూమిని గోపాలుడు గా నవతరించి $ భగవంతుని వా 
లీలలం గనంబజవెడు న్యా శ్రీలలితు నుదారచరితం $ జెప్పుము నాకున్. 3 

. అమృతముతో నుద్దిగం దగు నమలాత్తుచరిత్రము విని $ యది బాలు నటం 

చు మనుజు డెవడు పల్కు_ను, సమాపాతాళత్తా! వచింపు * చ క్రి చరితమున్, 

. అని యడుగక౯ా మవామునిగగణార్చితేం డాశుక యోగి యు_త్తరం 
బు నిటు వచించె; రాజ! విను 1 భూరితర వ్ర దమాకళందజా 

ధుని. గల దందుం గాళియుడు $ తోరపువేడ్క_ వసీంచుం దద్విపా 
గ్నీని బరిపచన్టమానమయి $ వీరము _గ్రాగుచునుండు నిచ్చలున్ . ఈ 1062 

. దానికి జక్కుంగాం బయిని 4 దారినిబోను పతత్రు లెల్ల వై 

వా్యానరు పెండిమికా బడలి 1 చయ్యన నందుంబదుకా 'విషాంబువుల్ 

పూని తటంబు నూర్తుల సీమాహామునా స్ప ఎశియింప చిందుసం 

తానము వాయుసంగతినిం $ దాశీనమాత్రన తీరవృతముల్. 6౪ 1063 

. మృగములును వెంటనేవడి $ మృతిని గాంచుం 

జండ వేగంబుగల విష+ళ క్రి నున్న 

"కాళియుని చేతం గాళింది 4 కలుషితవుయి 

యుంటం గనుంగొని ఖీ శికృష్ల్ణుం $ డరూపహాచెలంగ. ౫౪ 1064 

ఖలులను సంహరించుట $ మ్యస్థలిపై నవతారమొంది తా 

జెలలసను గాన నాయమున . సప యు ఘమ పావనమూ_ర్థిం "జేయలాం 

దలంచి తదీయతీరగ కోదంబమవా ద్ర మ మెక్కె_ నద్ది యా 
జలరువానాభు దివ్యపద్శసారససంగత్ నొందం జాలుటన్. ౬ 1065 

. జలవిషవాయువుల్ తగుల $ జయ్యన శువ్క_తనొంద కెంతో యు 
జ్ర జ్ఞ ఏలతరశాఖలం దగుచు 1 వర్చి లుచుండోను నద్దియొక్క_ంజె 

స్థలముననుండు నుంటంగని $ రేదరణీజము నెక్కి గట్టిగా 

ములవలువకా బిగించి భుజుముల్ దన చేతుల నవ్పలీంచుచు౯. ౬ 1066 

గరళ యుతాంబున్రల్ గలుగుశకాలియుం డుండువుడుంగులోన న 

,'తృరువ్రుననుండి వే దుమిక€ 4 దద ద్ద )ద మాపురుపో_త్రముండు స 
ఛాం-భాగ-]| 7 
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ఆలా 

క్, 

ole 

శీ 
త్యరముగ దూశుసందడిని $ దద్దయు &ీోభమునొందె దానభీ 
కరభుజగంబులుం గలలి 1 గ గ్రక్కున ఫూత్కృృతు లొప్ప మేళముక. ౬౪4 1067 
ఉమినెను చానం దజ్ఞల, సముదయ ముప్పొంగి విషకశపాయితేకల్లో 

లములకా బరితస్ల స్థలములు, గనునజవం బొప్పుచుండం4 గా భయదముగాన్. ౭ 

తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ' 

. శతధనురి రదూర$జగతి వ్యాపించె నయ్యాది యనంతబలుండుశనె న చకి 
జ త 

విషయంబునం జూడ 1 వింతయే యట్లు లమ్మడువున ను ద్రి కమదగజంబు 
విక్కమంబునం బొల్పు;విష్ణుండు భుజదండభాతంబున౯ా నీరు 4 కలశంబాజు 

గాం జేయ నత్తి $ గాఢధ్టినుల్ "రేం నవ్యార్త లాలించి + యహివరుండు 

. కాళీయుండు తనయ గారంబునకుం దిరృస్కార మద్ది యనుచు $ నోరువంగల 
జాల కాత నై న్యృోసముదయమును నాడి యరుగు దెంచె వేగ శ యరినడంవ, ౮ 

చనుదెంచి వీశతుణంబుల్కుకును బండువునేయుచున్న 1 క మలగాత్రం 

బున నీలనీరదము స్కీయనం జేయుచునున్న వాని 4 నఖిలేళ్వరునికా. ౮౪ 1070 

నీ శ్రివత్సలకుణచిహ్నా తో రస్థ్సలు వారిపీతాంబరఛారి శౌరి: 

స్ న్మృతసుంద రాస్యు నప వ్రతిభేయుం గోవములకవులసోదరచరశణములు వంక 

బో పమనాఫియు 1 నొష్పుగ నరుణంబు లగుచు. గన్పట్ట నోచ్చానునార 

'మెలమి6 గ్కీడించు నీయిందీవరాతుని శ్రి కృష్ణం గనుంగొని $ శేరయాటి 

. పృథులరోషంబుమోణు నిం లేని తలథయ, కతని మర్మంబులందు దంోపై)భిఘాత 

ములు కనంబడంచేసీ వోభూతతనువు, నత హరిజేహమునుగచె వ్పె$ భీతిదముగ. 

. ఉరగము తన్నుం జుట్టుకొన $ నోవికగల్లియు శౌరి సుంత య 
_త్రరుణమునందు నంగము గశదల్పక యుండెను దాని గాంచి యా 

హాలిచెలికాండ్రు మిక్కిలియు $ నా_ర్దిని మున్దిరి న్యీయచి_త్తముల్ 
హరివయిం జేర్చి యంగసుహృశదర్గ కళ త్రసమ్నస్తవాంఛలన్. ౯౪ 1072 

వనజాక్షునకే యర్చించినవారలు గాన నప్పు 1 చింతయు శ్లోకం 
బును ఫీతియు నొక్కువ్నుడి కనంబడంగా మూఢబుద్ధిగకలితులు నగుచున్. ౧౦ 

ధరణికా వో! యని పడిపో,యిరి గోవులు వత్సతరులు $ వృషభంబులు దు 

ర్భృరదుః 8ఖింబున నార్చుచు, హరినే కన్షానుచు నేడ్చినట్లుగ నుండెన్. ౧౧ 10/4 

. చరణములం గదల్పక యశసంగ తకార్వు మి దంచు నెంచూనుకా 

హరిం గనుచుండే నట్టియెడ 4 నావ్రజసీమను దుర్నివి_త్తేముల్ 
ధరణిని నింగినిం గల 1 దారుణకంపమవోగ్ని పాతముల్ 

వురుషుల కెల్ల సవ్యభుజుముల్ నయనంబులు కంవముం గనెన్. ౧౨ 10/5 

. దుర్ష్నిమి_త్సము లని 4 తోడనె ఛభయమెొప్పు, జాడం చెలిపె నట్టి'సాధ్వసావ 

హమ్లు లగుచుందోంచు $ నట్టియుత్పాతముల్, కనంబడంగ వాని1కిని దలంకి. ౧౨౪ 
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క, 
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నందవురోగము లివి య చందమునం గలెొం దనదుీనఖులు గొలువ గో 
విందుడు రాముని విడి చన్కె బృందావనభాగమునకు $ వింటి మి దిపుడే. ౧౩ 

అని తలపోయుచు నుత్చాాతనికరమునం గృక్షునకు నితాంతము కీడొం 
దె నటంచు' దలంచి రాతనిి సునమహిమము బెలియం జాలకయెు వెనుఖీతిన్. 

తమప్రాణంబులు మననులు, కమలాయునియం దె నిల్సి 4 కలకాలం వీ 

తమను సుఖింపం. గోరుట్క యమునావ్రాదవా_్హ వగ భగ$ీయము శోకంబున్. 
కలిగింపం గలవిలవపడి, యోలనాగలు బాలకులును $ వృద్దులు మొదలా 

జలజామయున్నివై 6 బ్రతియె, కలిగిన వారౌట నై? కడు జవమలరన్.౧౮4 1080 
వత్సములయందుం బశున్ర లోబ్బంగిం బ్రతి నిడునొ యట్లు లె భావము. లడరమంద 
నుండి వెడలీరి దీనులై + యొక్క_మా ఇ,కృష్ణు జూ చెడు కాంత లేకయనంగుచుండ. 

. మధువంళ జులయందు 4 మహిమ మొప్పారుచు భగవంతుండా బలేభ ద్రు,6 డట్టు 
భ యనం భ్ర మంబులం $ బర్విడువారలం గని నవ్వి యనుజాుని $ యనువమాన 
సుప్రభావ 4 మెఅుంగు సుభగుండు గావున నెమియు బదులాడ 1 "కేమి కార్య 
మొనరంపందగు ననిశ్రయును దెల్పకయెు యుండె నండాదు ల త్తరుకణమునందమకుం 

. జిన్ని కృష్ణునిమై 6 బ్రీతి $ చెలయగుచుంటా నలు దెసలయిందు దృష్టులు$కలయయిర్వం 
బంక జధ్వజచిహ్న వికభాసురములు, హారిపదంబులు గాన నీయ్యడుగు లసడి. ౧౬౮ 

* దారిం బరికించుచు నవ్యా రెల్లం గళందకన్యశవంకకు నెట్లో 

చేరిరి; నిశ్వశ్వరుం డగు, సారసనేత్రుని పడాంబుగీజముల నరయుచుక. ౧౭ 

. సరనిరుహూంబు వజ్రము ధ్వశజంబు యవాంకుశముల్ మనోజ్ఞ మా 
హరిపదయుగ్న మందు. దగుశనట్రి సుచిహ్నము లౌట గోవులే 
సరణిని బోయె నాయెడలం $4 జక్కంగం జూచుచు గోవపాలకో 
త్క_రచరణాంతరంబులను $ దత్పదచిహ్నము లెల్లం గాంచుచున్. ౧౮ 1054 

త్వరపడిపోయిరి యమునా తరంగిణితీరమునకుం + దత్పరమతు జై; 
యరిగి ప్రాదమధ్యమున భీకర కాళియాహినాథ$కాయం బెల్లన్. ౧౮౪ 10385 

. తనమృదు కాయముం బెనచి 4 దారుణభంగిని గనడంగ దా 
నిన గత చెష్టుం డైనగలి 1 నిశ్చలుం డై నవిధంబునం గనుం 
గొన దగుచిన్ని కృష్ణుని ని+గూఢ మవామహిమాభఖి రామునిం 
గనుంగొనుచుక హ్రదంబు దరి $ కాతరులై స్మృతిదప్పి బాలకుల్. ౧౯ 1086 

, వలుకంగ నెననేర కకఫఖావముం దెల్పయ నైనజాల క 

య్యిలం బడియుండ దూరమున $ నెంతయు నా_ర్జిని గాంచి; రక్షై గో 
వులు నలుదట్ల నార్చుచును 4 బొక్కు_చు నుండగ గాంచి యెంతయు౯ా 

మలీనములైన చిత్స్తముల $ వమ్రూన్నడి రావ్రజవాసు ల_త్తణీకా, ౧౯ 1087 
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సీ, అనవరతం బనం$తునియందు గోవి కామానసంబులు దృథఢాశనూనరాగ 
వంతంబులుగ నుండు$వార లా , శీ (శికృష్లు సాహృదస్తీ తకటాశతవచనముల 

న_త్తజం దలంయచు * నాహరి ప్రియతముం డై సర్బవెష్టితుం $ డౌటం గాంచి 
ఛరియింపరాని నవ్వగలం దవింపుచుం చి, యతముం డప్పుడు 4 పృథుపష్పథాకు 

ఆ. వెష్టి “తాంగుం డగుట $ విశ్వత్రయం చెల్ల, కూన్య మైనయట్లు 9 చరాడయడంగంయం 

బలుకనేరకుండి  రాలనినవగై ంవ్ర్కునను యశో ద ముద్దుశతనయుం గాంచి. ౨౦ 

ఉ. లంతన రానిదుఃఖమున $ నేడ్చుచు నాహదమందు దూయంగా 

స్వాంతేమునం దలంచి యటు $ సత్వర మె యునరింవనుండ నా 

యింతులు నామె. బట్టుకొని $ యీతుణముల్ కలలంగ నృశ్రున్రుల్ 

* సంతత ముబ్బిపాణు సతీచందమున౯ విలవీంచు చెంతయుకా. ౨౦౪ 1099 

6. మందవనీంచువారల కశమందతర ప్రి యముం దలంచు నా 

నందకుమారు డివి కోనర్చిన చిత్రచరి త్ర గాథ లిం 

వపాందంగం జెప్పుకొంచుం గమోలోదరు సుందరవ క్షృచంద్రు,వై 

నం _దగుద్భష్లు లొప్ప మరీణంబును గాంచినయట్టు లుండంగక. ౨౧ 090 

క్, నందాదులు శ్రీకృష్ణుని, యందే ప్రాణాల నిల్చ్ప+నట్టిం డృగుటకా 

సందేపహింపక మడువు జ్యొ,రం దల ప్రయత్న పడల 3 $ రాముం డంతన్ _౨౧౪ 

తే, తాను భగవంతుండాట యాత్నమును దాని 
మాన్నెం గృన్హపుభావమ్థు $ మానసమున 
నెజ్గినట్టి దృఢ ప్రజ్ఞాం $ డే యగుటను 

గృృష్షుం డంతట మందలో 1 'నెల్లవారు. ౨౨ 1092 

మ. తననుం దిక్కని నమ్మియుంట మదిలో $ దా నెంచి స స్ర్రీకుమా 

రనికాయంబుగ నాత్మ హాతువ్రునం 'బాోరం చెన్న లేనట్టిచిం 
తను _బ్రైపించుటయుం దలంచి వీణమా త్రం బట్టు మర్త్య్వోచితం 

లో 
బనంగాం జెల్టు నళ కృతం గని స్వమా$వోత్సంబు వర్గిల్లగన్. ౨౨౩ 10939 

చ. ఉరగవ రేణ్యబంధనము $ లొక్క_వడిం దొలలించుకొంచు శ్రీ 
హరి యటు తేచె నంతం బరోమాత్త శరీరము వృద్దింబొ"ంది ని 

ర్భరవరితావదం బగుట $ వ్యాళము కృష్ణుని వీడి కోపవి 

స్ఫురణమునకా స్ఫకీయఫ ణపుంజము( జక్క_ంగ నెత్తి నిల్చుచు౯. ౨౩౪4 1094 

తే, వేడినిట్టూర్చుగములను వెడలునట్లు, చేయుచును నాసీకారంధ్రశసీమలవల 

న విషభీకరవహ్ని కళణంబు లురులం గనుణగొనల సాధ్య ముకానికరణి నొప్పి, 

క. మలవములకాలాడు నల మంగ లమట్టు లె యొజ్ఞగాంగం ఫ గనులుండంగ ని 

వ్వులు నోర 'వడలంచేయుచు, జలజామని గనుచునుండె ఫస సత్త (ము దూాలక్. 
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cir "రెండు గాం జీలిన + ట్లుండునాల్క_లు సాంచి దవుడలు నాకుచు $ డారుణగతి ; 

నున్న నెత్రంబులనుండి విమాగ్నులం గృక్కు_చు నున్న యా కాలభుజగ 

వరునితొ నాటాడు $ గదుడునిరితిని హారి వానిచుట్టును ఏ దిరుగుచుండె 

హరివై వుం 7గాంచుచుం $ నయ్యూరగం బుంజెం గాటు పయంగ నంతం 1? గంజనయనుం 

తే డట్టుతిరుగుటచె బల + మడంగ భుజగ 

వరుండు కడుం గుంది ఫణములం + బయికి నిక్క 

జేయ శికృమ్లుం డాపణిం జిక్క_యిట్టి 

వంచి వృథుఫణముల నెక్కె 1 వజలుళ _క్టి, ౨౫ 1097 

ఉ. అన్నిటికంటె నాది యని $ యందటుచెవ్చం గళొఘకారణం 
బన్న నుతిం జెలంగి యలశరారు సనాతనపూరుపో త్తముం 

డున్నతభోగిభోగముల $ నొవ్వ్చుమణ వ్రకరణంబు సోకయా 

మున్నె మృదు ప కాళ తను $ బొచల్చెడు నప్పదపంకజాతముల్ . ౨౬ 1093 

క. అతితామ్రవర్షతం దగృనతజనర తుకుండు గావు + న౯ హరి నృత్యం 
బతులితముగ నొనరిం చెను, దితిజాంతకుం డహిఫ ణాతుతివయి నటింవన్. ౨౬ 

మ. కని గంధర్వులు సిద్ద చారణులు ను+త్కంఠళల్ కడుంగ్రాల జె 

వనికాయంబులు దెవకాంతలు మపకా 1 వర్ధిల్లు ప్రి వీ తిక్రా మృదం 

గనినాదంబులు నాన నక ధ్వనులు నిీక్క_ం చొక్బేణా? 'డెల్పున 

వ్వినుతుల్ దక్కినవాద్యునాదములు వే త్వెజక మనోజ్ఞ ంబులై . ౨౬౪ 1100 

క. తనరారయCం బణవధ్య్వను, లనువమగతి నొవ్బ్చ సుమవయం బగువర్షం 

బును గురియించుచు నేవింపను వచ్చిరి న్రర్తనంపుం + ,బౌఢిమ కనంగన్.౨౭ 110] 

చ, హరిఖలసంఘదండథరు. ? డౌట ఫణాగ్రృములందు నృ_త్తమ 

_త్రరుణమునం డొనర్చంగ కోత ప్రి యశీర్ష ములందు భోగియే 
శిరమును వంవకుండు ఘనుచి త్ర తష వదావాతి నార మేశుం డా 

శిరము నడంగం జేయునటు 1 “చేయు కుటీంగిన కాలయాహియున్. ౨౭4 1102 

మ. బలమెల్లక౯ా నశియింవ భోగతతు లుూద్భా)ంతంబు లై చేడ్చడ౯ 

గులసర్పంబులు చుట్టునిప్పీయె కనులగొంచుకా వగం జెంద ము 

క్కు_ల నోరా వడి నుష్టర_క్షృములపాంగుల్ కన్పడ౭౯ నై జచే 
పలు మాయం గడు శ్లైళ మండె 4 నిలువక శక్రం బె యప్పట్టునన్ . ౨౮ 1103 

మ. మరలం గాలియుం డెట్టులో చలల దుర్థానంబునం గన్ను లకా 
గరళం బుప్పతిలంగ మంచురుష చే స్ట గాఢ, ంబుగా నూర్పుల౯' 

వరుసం బుచ్చుచు ర్షవం క్తి నదియే 4 వంపంగ నుంకింవ కీ 

శ(రునిం గాంచునొ తచ్చిరంబుం బదసం$చారంబునక్ వ్రాల్చ్బుచున్..౨౮౮| 1104 
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సీ, గంధర్వముఖ్యులు + కడు మెచ్చి సుమవృస్టి గురియింప నదియును $ గోరి చేయు 
వూూజగాం గన్పడం 1 బూర్వవూరుషుం డగుహారి యివి నాతనిీయద్భు తావ 

హమగు తాండవమున 1 నాయహివతిప ణావితతి భుగ్నుంబయి 1 విజిగినట్టి 

యాతవ త్ర మువలె $ నగవడ గాత్రంబు భగ్నమై తగ భూరిశకవదనగపహ్యా 

ఆ. రములనుండి గొప్ప * ర_క్షథారలు గాజు నప్పు డతనిం జరము $ నచరము నగు 

విశ్వమునకు నెల్ల $విభుని బురాణపూ,రుషునిగాగ నెటలా $ రువ తో"లంగ. 3౦ 

క, తనవుది నారాయణుంగాల గనె తలంచి మవాత్త్ | సీవెశ గా దిక్కని యా 

తనిశరణు చొచ్చె గర్భంబున జగమంతయు వనీంవం 4 బొలిచెడుపారియుకా. 30 

చ. తనపణరాశి నిల్పి పదోతల్ల జపాతమునకా హృదంతరం 

బున౭ంగల గర్వ వమూర్చం గడుం ? బొక్కు_చు భోగగణాతవ త్ర మొ 

య్యున వగ వంచి యున్న భుజ$గాధిపునిం బలిం గాంచి వత్ను లా 

_ర్సిని గని *వస్త్రముల్ సడల 1 దివ్వకలాపము లప్లై విడంగన్. 306 1107 

క. కొవ్చులుజాఅుంగ నీళ్వరు, ముప్పును వొలలించు నాడోవూరుషుం గనంగా 

నవ్ప్చడంతు లెగు బెంచిర్కి తప్పిది యని మమ్లుం గావం + దగు నని వెండన్. 3౧ 

“చ. మనములు ెల్విదప్ప వెత 4 మైకొన బాలుర ముందుం బోవు న 
ట్రొనరిచి చెంత కేగి తమీయొప్పగు మేనులు భూమిసోక భూ 
తనికరనాథు డై తనరు $ తామరసాతున కళై మ్రొక్కి రా 
వనితలు సాధుశీలముల $ భాసీలువారలు గాన న_త్తటీన్, 3౧౪ 1109 

క, గురుపావము లోౌనరించిన, నురగశుని నాత్మ నాథు 4 నొగిం దచ్చమలో 

త్క._రముననుండి విము_ క్లిక్, హరికృపం గనంజేయం గోరి $ యంజలు లొప్పన్. 

రెబ్బ శరణ వ్రదుండగు పరమే గోరు శరణు తగంగం జొచ్చి? భ_క్లిభరముచే 

నురశోగద్రపత్ను లిట్లని, పరినుతి గావింవం బూని 3 పల్కి_రి దేవా! 3౨ 1111 

అరి కాళియభార్యలు శ్రీ శీ కృష్ణుని వినుతించుట. 9ఖా- 

క్ట, కృత కిల్పిషం డగు మావతి, కితనికి సీవిచ్చినట్లి $ యీదండన మే 

హిత మగు న్యాయమునకు న్కీ తీతి నీయవతారము ఖల$1శిత్షణమునశే. 3౨ 

చ, అరితతియందు నాత్మ జులగ(యందును నెకవిధంపుజూపవు శ్రీ 

వర! తవు కుండుగాని యొుకశభంగిని వెటుగ నుండయబో ద చె 

వ్యరిపయిం బతుపాతమును 1 బట్టి రుషం గొని దండనం బదే 

వరుసను జేయంబూననవు స్వభావము నీ కిది దానవాంతకా! 33 1118 

1 “శ్లరద్వసనభూవణశేశబంధాఃక” అని మూలము. 2 “కాయం నిధాయ భువిభూతవతిం 
39 కక జ పృకేముక”, అని మూలము, తి “ళరణదం శరణం ప్రపన్నాః” అని మూలము, 
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ఉ. నీ వొనరించుశితణము 1 నేరువునం దలపోయ మంచిశే 

ee 

దేవ! యగు దలంతువు మీదికొ మునుముందుగ నిశళ్లు, యట్టులే 

కావున నిట్టిదండనముఖండదయాఫల మే యగుం గదా 
పావననామ! మా వయిన 1 పావనము లెల్లం దొలంగా నిత్తజ్న్. 334 1114 

. ధరణి నసాధునుల్ తగినోదండన మొందినచో మవోసుముల్ 

తరగ నశించు నెట్టిదగు + దారుణపాప మొనచ్చెనో యితం 

డురగళరిరముం గనియె 4 నుగ గృతరాఘము దాని జెందు నీ 

యురుతరదండనం బరయ నో వ్చె నను గ్రహమౌచు నద్ది రా! 5౨౪ 1115 

నెను నీదుకోవము మీదిం బరికింవ ననుగృహూంబె యా 

నిల నని నేంటికికా మును వ దెట్టిభవంబున గర్వహనుం డై డె 

జల రుహనే తో! ! నీవ్రు సడు1సంతసమందలాం జాలునట్టి దై 

యలరు తవం? బబెట్టిగతి 5 నాదృతిం జెనెనొ యెక్సైలుంగ నె నా? ౩ల 116 

. అవుడు దుర్తానియై యున్న 3 యితని పూర్వ 

తవ మదెట్టివొ సర్యృభూశతదయ గాంచి 
ధర్మ మెద్దానిం చేసెనో $ తలంవ సర్వ 

జీవనుండ వీవు సంతుష్టి 5 జెందితిగ దె. 3౫ 1117 

. పరమాత్త! భవదం ఘే య్రనారసరజకస్స ఎర్మంబు వాంఛించి శీ 

తరుణీరత్న ము సర్వశామముల నాతృం గోరశకే మానుచు౯ 
స్థీరమావూన్కి_ వ్రతంబుబూని తపముం $ జేనెం గదా; భ_క్తిమైం 
జిరకాలం నిటు దత్చేదాబ్దరజముం $ జెంచెం గదా! యోతండూన్. 3౬ 1118 

. ఈతం డొనర్చినట్టి తవ 4 మిట్టి దటంచు వచింవ శక్తులే 
థాతృముఖామరుల్ సుర విశ్రతానసమర్చితపాదవద్న ! య 

జ్ఞాతవిలొచనా! జగతిం + ద్వత్పదవద్తరజంబు నొందు వి 
ఖ్యాతతపోవి రాజితులు $ కాంచంగం గోరరు స్వర్దలోకమున్ . Bey 1119 

సార్భభౌ మవదంబుం 1 జక్క_ని పార మేష్ల స్ట్టుంబుం బాతాళ రా్రజత్వ మళ్లు 

యోగసిద్ధులం గోర? రోచేవ! వెక్కేల ము_క్లివదంబును $ బొంద. గోర 

రివ్యానికంకు సమీాహితమగు నీదుపాదనేవయొ భూరి + వరవమసుఖద 

మోాపన్న గము భవ మెన్నం దమస్పాంద, మగుట గోథావిష్టుగడయ్యింజామ్లు; 

. జన నృమున నిట్టివాంయయ్యు 4 జగతి నెవరి 

శె న బొందల నలవిగా 1 నట్టినీదు 

పాదపం శీేజపారజంబుం 1 బడయం గలిగి 

నింతేకంశును బుణ్యం బ1 దెన్న. గలదె? ౨౩ ౭౮ 1190 
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క, వనజావో! భవచ క్రృంబునం దిరిగాడువార లాత్మం 1 బూనికం గోరం 

గను నీదుకరుణగల్లిన గనంజూలుదు రట్టిది యిటం 1 గ ఖై ఫ్రణికి౯ా.3౮ 112] 

వ. అచింత్యైళ్వ ర్యాదిగుణంబులు గలిగి సకల దెవోంతర్వ లి స్ట్, యిట్ట్రదనివచింపం 

దరంబుగాని మహిమంబు చెలంగుచుండ, నాకాళాదముహాభూతంబుల కాళ 

యుండై, (వొ క్కాలంబునందు నుండ(గల్లీ, సర్భకారణుండై, కారణాతీతుండ్ర 

యలరుపర మేశ్ళరుండ వగునీకు నమస్వా_రంబులు. 3౯ 1122 

నీసమాలిక:_.__ 

జ్ఞ_పికి మణీయు( జిీగచ్చ కిక నిధివయి బృహ్వవె యింతని  పలుకశాని 

శ కులు గలిగి యేఫనరణిం దలంచిన గుణరహితుండ వోగుచు నవే వి 
కారములును లేక కాలుచు6 బ బ్రకృతివ్ర, పవ ర్లకుండవునయి 4 వజలు నీకు 

వందనంబులు; సరధ్రబ్యంచార 'కేశ్వూర! కాలరూపుడ వయి $4 కాలళక్తి 

కా శ్ యుండ వగుచు * నలరి సృష్ర్యాదిక సమయంబులకా సాతీగశబ్ద మొంది 

విశ్శఘహాపుండవయి ( విశ (ంబునకు నువద్రష్టవుగాందగి $ దాని కరయ 

గర్తవైె మజిసరర్టో కారక రూపుండ వయి యొవ్వునీ కివి? యంజలు లొగి 

నాకాళముఖ్య మీవాభూతపంచక మను శబ్దముఖంబు $ లైనయట్టి 
తన్లాత్సలై దును 4 దగు జ్ఞానక-్ణేం దియములను దళకంబు $ నక్షై ప్రాణ 

పంచకము మనస్సు ఫ్ నంచితబుదిచి "సములు నీయవి నీదు 3 తనువు లగును 

మజీయును ద్రిగుణాభిమానముచే స్వాంళ భూ కాత, రాళ్యనుశభూతి యెవని 

చం గల్లు నట్టి యాీచింతే్యేశ _క్టీవి నీవు కావుననే నమస్కారము లివె; 

తోయజామా! యనంతుండవయి కనంబడకుంట సూక్తం బన 1 నొప్పిమజీయు 
నొక్కయుపాధిచే $ నొనరుపుబడు వికారములు లేకుండంల $ రాజిలుటను - 

గూటస్టుండ వగుచుం 4 గొవమరారి సరష్టజ్ఞ్మ తను జెలంగుచుం గలఠడనియుం గొంద 

యును స “దనుచుం గొ ౦దశలునుసర్వ పెత్త్ తయా ననుచునల్పజ్ఞుం డె) యనుచుబద్ధుం 

డనుచు ౫ ముక్షుండు 4 ననుచు నొక్క_ం డని కాదనేకుం డని $ కడలి యిట్లు 
నానావిధంబులం $ బూని వాదింవంగ వానినెల్లను మాయ? $ బూని యనుస. 

రించుచుందువు; మజృయొంచంగ నభిథాన మనంగను నఫిధేయ 4 మనంగ నొప్పు 

థొ_క్రిభేదమునను + సకలంబుగాం దోంచుచుందువు; 'చెవసంళఘాో త్త మేళ! 

యట్టి నీకివె ముక్కు. 3 లఖలేళ్వరా! ప్ర పృమాణప, మాణంచెయీనం దగుదువు 

తత్స 9దూణా వేత. $ తలపోయలా శేనజ్ఞానవంతుండవు; నోశ్నా (సరూప 

వెదాత్మ కుండవయి $ వెలయు చుందువ్రు; వ ప్రవృత్తుండవు మటి నివృ్శత్తుండ వగుదు 

వుపనిషద్దూ)పక $ నొప్పుదు; వోదేవ! వందనంబులు నీకు $ వరుసణనూర్హు 

మమరేశవందితా! $ యాదినారాయణా! వసు దేవసుతుండ వై $.వజిలి కృష్ణ ,. 
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రామరూపంబుల $4 రాజిప్ల్' వద్యున్ను. డని యనిరుద్ధుండు $ ననియు నాత్వ 

తుల కెల్లం బతివయి $ చెలంగు నీకును నమోవాకముల్ సుగుణ ప్రశవరుండ వీ వు 
పాస్తకులకు నెల్ల * ఫలవిచిత్రతకయి యాత్మ నాచ్చాదింతు వక్ష చిత్త 

మాదియా వానివై + యమరెడుచెతనాధ్యవసాయముఖవృ త్తీతతిని మించి 
పలమ్యుండవగుచు $ నొవ్వుచుందును గుణ దృష్ట్రవై చూడంగం 4 దగకయుందు 

వట్టి నీకు నొన రు? మభివాదనంబులుు తర్కింవ నించుశేం + దగనిమహిమ 

మమరంగ, సర కార్యముల యుత్స_త్తిప వ్ర "కాళ హాతూవలత్యు మనం దగుదు 

వోేహృషీ కేశ ! నీ4 వొప్పుదు వెళ్లెడ నరీయ నాక్తారాము $ డనంగ మౌన 
శీలియనంగ నిశట్లోలిం బ్ర కాశించు ) నట్టినీ క్వె యొక్కు $ లమరవూజ్య; 

స్టూలసూత్ష్యంపుగ$తుల నెణ్ంగిన పూడ వరయ సర్వమునకు + నధివిభుండను 

విశ్వ మెవ్వనియందు $ వెలయకుండోనా యట్లు తనరుదు నిళశ్వుండ + వనంగ నొప్పి 

ఆ యలరుచుందు వళ్లు 9 యఖిలవిశ్వాథ్యాసృమునకుం దదవవాదోమునకు సాథ్. 

వగుదు వాద్య్యయమ్ము $నైన విద్యావిద్యృ,లకును “పాతు వగుదు $ సక లమూర్చి, 

వ. భగవంతా! యట్టినీకు నవముస్కారంబులు. చవచదేవా! నీ వనీవుండవయ్య 

ననాదికాలళ క్రిం గైకొని దృష్టిమాతృమ్మునం ద_త్తత్స కభావములం (బోత్స 
హొంచుచు గుణ y యంబున నీవిశ్యమునకు జన్మ స్థితిస ంవోరంబులం గల్పించచు 

సార్షకవివోరుండవై క్రీ శ డింతువు. జగ త్తే యంబునంగల శాంతాశాంతమూథ శరీ 

రంబు లెల్ల భవత్కీ_ఏడోపకరణంబులై యున్న ని త్తజి సాధుజనంబులను, ధర్మం 

బునురథ్షీంప నూహవేయు నీకు శాంతశగరీరంబులు డీ యంబులై యుండు. శం 

క. వనజాతూ ! మాపతి యీ, ఘనభుజగాకృతిని నీకుం న గావించిన త 
పను దీని నివ్వుడొకవర్మియనుకంవ సహింవం దగుదు 1 వాత్తజుం డగుటన్ ౫౦౮ 

క. తనయులు చేసిన యపకృతి, జనకులు మన్నించుచుంట 1 సాజమకాబే 

ఘనశాంతమూం_ర్థి వగుటకాా దనమది నెలుంగండు నీదు $త త్త గ మితండూున్. 

ఆ. మూఢుండౌాట నీదుశమూూ ర్చి నెలుంగండు కానం దప్పు నైవం$ గా దగుదును; 

(ప్రూములను వదల 4 ఫణివరుం డున్నా(డు, కావం దగుదు వివ + కంజనయన! 

శద. జననముచే స స్వతంత్ర, తత యుసంభవమౌాం గద (శ్రీల శన్నలా 

వనితలమూాట సాధునమశవాయము సత్కవం జూవంగాం దగుకా 

వనరుహానేత్ర! మా కనంగం 5 శ్రాణములన్న నధీశ్వరుండె కా 
వునం బతిఫిశుం చెట్టు మిటం శ బోలును నీ కిది ధర్మపద్ధతిన్ . ౫ 1128 

చ, తరుణు లటంచు మోకు బతిదానము చేయుట న్యాయ్యమంచు ని 

శ స్తీ ాంనస్ఫాధుకోచ్యోనాంగ” అని మూలము. -కపాులిశ్ళోచ్యానాంజా తై ్రవాస్వాతం 
త్ర్య్ పరమ _దైన్యంధ్వనితం” అని వ్యాఖ్య. 1 ఇది వ్యాఖ్యాళ్ళి ప్రాయ మేర యగునని యెజుంగందగు, 

శాం-భాగ= 18 
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త్రరుణమునందు నీభుజగతల్ల జముక బ్రదికింతునేని యీ 
ధరం గలవారికెల్ల మృతి 4 తప్పక కల్టంగం జెనీ నట్టులౌం 

గరము దురాత్తుడౌంట నని 4 కంజవిలోచన ! యెన్నకుండుమా. ౫౨ 1120 

క. దనుజాంతక ! మాయాజ్ఞం,గొని యీతండు బ్రదుకుటకును $ వోణి నదే భీ 
తిని నెవ్వరు మావలనం గనకుండుటకును నచేట్టి కార్యము గలదో. ౫౨౪ [కద 

తే, ఆజ్ఞ చేయుము దాని మేశకమాచరింతు, మంబుజాతు ! దానీకలమె $ యగుదుము 

యేమిపంచినం జేయంగశనెన్ను వార,మనుచు నానాగవత్ను లా రిని బలుకుచు, 

చ. తను వినుతింపంగా నలరి $ తామరసాత్సుండు పాదఘట్టనం 

బున ఫణరాజి భ గ్నతనుబొందంగ మూర్చిలి యున్న కాళియుక్ 

మనమున. గల్లుసత్క_రుణ $ మంచి వ్రృవృ త్సికిం చెం దలంచి మా 

నె నడంగంద్రోక్య; నంత దన$నిర్భరస_త్త (ము దూలిపోవ్రుటన్. స్మ 1132 

చ. హరికృవ మెల్లగా దనువునందు ననూత్క_ర మళ్లు చేరం గా 

వర మెటొ పాటపోవంగను $ భంగమునొందిన యింద్రియంబు లె 

వ్యరుసనొ నిల్వ నూర్పుగమి + భారముగా వెడలించుచుకా మవో 

తురతం గరంబులకా మొగిచి $ తోయజనాభునిం గాంచి యి ట్లనున్. ౫౫ 1183 

అరి కాళియ; (డు హరిని వినులిం చుట. ిఆ- 

క. పరమేశా! ఛభవమాదిగం బరహింసాకరము వమూాస్వ్రభావము మటణి భీ 

కరతావుసులము కో శ్ర థధంబరయంగయ జిర కాల ముండు $ నదియగుC జుమా. నం 

ఆ. ప్రాణివితతికి౯ా స్వభావము దు _స్త్సజు, మద్ది దుష్చిశాచ $ మట్లు తగిలి 

. వడువకుండు సృష్టి $ వెలయించు నవ్వుడం వానివాని కర్మ వళ ము చేత. ౬ 

సీ, తిర్భక్సమాహాంబు $ తీ వస్వభావంబు బవాువిధంబుల సృష్టి $ పరయ చేసీ 
ees కాన్రున 1 నానావిధసభావముల నయ్యవియు బేలముల శ క్ట 

లను బొల్బుచుండును $ జననంబు స్థానంబు నాశయమును వీజగమాకృతియును 
బలు తెజుంగుల నుండు $ జలజాతు! ప పద్దు తై తైశ్వర్వస ంవన్న! శాత త! మవాత్త! 

తే యట్టి తిరగ్ట ఇంబులీ యందు మేము, “సర్వజాతుల మగుదుము 1. జన్మ ముననె 
మన్యు వధికంబుగా నుండు $ మాకు నీదుమవూయచే మోహితులమముంమహిం 

చ, కనుకనె నీదుమాయ నెటుగగాఢతరంబగు జ్ఞానయు_క్టిచ  [దగుదుము. ౫౭౪ 
తను విడువంగ నేర్తుము? విశ్రధాతవు విశ సమూవాథ ర్త రై 
తనరుధు వెల్ల కార్యముల 4 తత్త _త్త్వ్వ మెటుంగుదు వీవ్ర సీదుమూ 
యను విడువంగ నీకృష్ణయె $ యాం గదహేతున్రు మాట లేటికిన్, ౫౮౪1187. 

క్త తలపోయు మను గృహా మో, జలజూషూ! నిగ్రహంబా J సర్పంబుల చా 
% (64 స. 

నానాన్వభావపీర్యాజో 7 యోనివీజాశయాకృలికో అని మూలము. 



౧౬.] దశ మస్క_ం౦ంధము. i189 

కులమున బుట్టినమా "ద్క తలంచెదవో యుక్త నునుచు 4 దానికా దయవెన్. 

క. ఆనతి యిమ్మని వేండంగ, సూనాంబకుతం డ్రి మాయ $ శోధిలం గార్యం 

బూని యొనరింవంగా తుతిి మానుషజనిం గాంచియున్నోమూధన్రం డంతన్. ౫౯౪ 

క. కాళయుం గనుంగొని యి టను, వైళవ సంద్ర మున శకేగశీవలయు నిలువలా 

నేల యిట నాలనీంపకు, పోలు నిదే యనుచు దోంచె 1 బుద్ధి ఫణవరా! ౬౦ 

క, జాతులతో నిజబంధు, వ్రాతముతో నిప్పుడె తరలి 4 వారికి బొమ్హా 

చేతస్పమ్హద ముగ గో, వాతము మానవులు ద్వీషవతినిక దినిన్. ౬౦ 1141 

లే. అనుభవింతురుగాక యి0చ్చానుసార్క, మేను నీ కిడినట్టి య;$శయానతి నిరు 
సంధ్య లం దెవ్వండు తగంగశసంస్తరించు, నతండు మోనుండి సాధసమందకుండు,. 

క. నాకు విహారస్థానం, బై కడుం బావనమునై న $ పాదమున నిందుకా 

వేకువ మునింగి భక్తిని నాకులకు౯ బితరులకు మోనంబు లలరంగన్. ౬౧౪ 

క, మునులకు దర్పణ మొనరిం,చునొ యాతడు, నుపవసించి $ సొరిది నను మనం 

బున స్మరియించునొ యాతడు ఘనపాపవిము క్రీ నవుడె 5 కాంచుం జుమ్థా.౬౨ 

చ. రమణక నామకంబయి విీరాజిలి యు_త్తమమైనయట్టి ద్వ 

పము విడనాడి యెవ్వని య$పారభయంబున స్మ హృదంబు నే 

వ్యు మనుచు జొచ్చినాండవొ ఖీగాధిపుం డాగరుడుండు మత్చదా 

బ్రముల సులతుణంబుగల 4 సర్పము నిన్ను గ్రుసింవ కుండెడున్. ౬౩ 1145 

క. అని యద్ముతకర్శుండగు, వనజాయు(డు కృష్ణు డెన్ని $ పలుకలో విని శీ 

శుని గాళియుండు వూజిం, చెను దత్పత్ను లును గృష్ణు 4 శ్రీపృదు నజునిన్, 

కోతే, ఆదరంబున నూత్న దిగవ్యాంబరముల 
మాల్యముల శెష్టుతమరత్న మయ కలాప 

ములను శ్రీచందనంపుం జీర్పలను భూరి 

తరమగుచు నొప్పునుత్సలీడదామమునను. ౬౫ 1147 

క. గరుడధ్వజు విన్వెశ్వరుం బరమాత్తుని బూజచేసి 5 భ_క్టిం గొలిచి ర 
_త్తరుణమునం గాలయుండును, హరిని బృసన్నాత్తుం జేసి $ యాదృతి దనరన్, 

చ. అనుమతినొంది మిత్రతననయావళి భార్యలు తోడరాంగగ న 
వ్యననిథి మధ్యభాగ మున $ ఖాన్లు ద్వీవవరంబుం జేర హో 

దినియును నాంటణగోలె ముని ? 'దెవవరార్చితపాదవద్దుం డై 

తనరి మనుష్యు దేహమును $ చాల్సి వివోరము సల్చుకృష్ణుండున్ . EE 1149 

% “దివ్యాంబర స్త జ్య ణిభిః వరాశ్థై ప్రరపీభూవ తై, దివ్యగంధాను 'లేపైశ్ళ మహాత(ోత్సల 

మాలయా”” అని మూలము. 



140 (్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

ఆ, మది ననుగ్రహింవ $ నదియది సాగదూద,కములు వెలయుచుండ  గరళ బాధ 

వదలి పోవ భేనుశవారమునకు మానవులకు గమ్యమగుచు $ నల రెమిగుల. 

7 

పదుసెడవయథ్యాయ ము. 

క్రీ యమున్నాహపదచరిత్ర్తము. రుయా 

చ. అని శుకయోగి తెల్చ విని 4 యష్టనవాత్రుయు కాళయాహి చ 

వ్ 

om 

క్క._నిఫణివాసమా రమణ$కం బనుద్విపము నేల వీజె+ దా 

రు్స్న కతండొక్కం.యే తనకు 1 నుగ్ర భయం బొనంగూడునట్టి త్ర 

పను బొనరించెదేని? స ఫణోకవూగమినిర్భయవృ త్తి త్రి నుండంగన్. ౧ 115] 

అని పృశ్నింవంగ శుకమునిి యనియెక౯ మును సర్పభ క్ష్రోనల రెడు మనుజుల్ 
జనసోథునకుం గరంబులు, కొనిపోన్రవిధంబు తోయం $ గోరికమిీజన్. ౧6 

సర్పభయ మదెచందంబునం గబ్రకుండుట నై తగుపిండివంట 

లాదియా వస్తువు $ లమవన నమవసం గొనిపోయి ఛాయనే $ జనులకొసంగ 
నావిర్భవించి సశమాదులు "లేనట్టి యలవనస్పతిమూల్శములను బెట్టు 
నట్టులేర్పడి యుండె $ నాచార "మొక్క_ండుం వ్రతివపర్వమందు సర్పంబు లెల్ల; 

. దమకు' జనులిడి నట్టియంశశమును తీత 

దమ్ము రతుంచుకొటకు నిశ్రతాంతవముహివు 

“మున నెసంగడు నాగరుగడునకు భ క్రి 
నిడుచునుందురు వానిని ? విడుచు నతడు. 3 11583 

. గరుడుని భీతియె కలుగమి, నురగులు సౌఖ్యముగ నుండు $ నొగి సర్పము లిం 
క్కృ_రణిని గరుడున కీయయ, గరళము వెంవ్రున మదించోకాళియపఫణియున్. 3౪ 

. వీర్యమదంబున $ వెలయుచు వైనలేయుని దృణంబుగ నెంచి $ తనదుభాగ 
మాతని కీయక $ యనుభవించెను దానె భగవత్చి్యయుండయి $ యగణితమగు ' 
మహిమమునం దగి $ మాననీయచరి త్రు,. డౌసుపర్డుయు 'కాలశయాహింజంవ 

వాంఛించి యధిక జీవంబున బజ తెంచెం ైంబడ నరుదెంచు 1 వై నలేయుం 

. గాంచి కాళలయుండు $ గరళం చె యాయుధ్యముగ నెసంగువాంయయయగుటనాలు 
కలు భ యంకరముగత్మగ్రాలంగ నయనంబు, లుగృములుగ నుబ్బికయొప్పుచుండ, 

. తనమ_స్త్పకవం క్షిని టై కొొనరంగను "లేపియునిచి $ యురుతర వేగం 

బున గరుడువైకి నడ తెంచెను; జ కీ కి వాహనవమయి $ సిద్ధబలుం డై ౩.౬ 1156 

. కరము భయంకరం బగుచుం $ (గాలువరాక్ర, కమ మొప్ప నొప్పు నా 

గరుడుడు తీ వ్రకోపమున $ గాఢజవంబునం గాళీయాహిా | 



౧౭.) దళమస్క 0 ధ ము. 14] 

నురుతర కె "ర్య మొప్పునటు 4 లొక్క_మెయిం బడి చిమ్మిచిమ్మిక 

ర్ఫురరుచి 'వెల్లువామద ళ[ముం బయిశకె_త్తియె తాంచె నెంతయున్. ౭ మర 

మ, వినతాపుత్రు,ని వత తాడనమునక౯ వె విహ్వాలత్వంబునుం 

గని యందుండంగ నోడి యొవ్విధినొ యీ కాళిందియందున్న నీ 
రనిధింబోలిన మడ్డుః జేరె నరపా్శత్రా! యాహ్రదం బెన్నం దా 

లో 

ర్దున్టన శెబ్బంగిం బొరంగరాకయె చెలంీగుకా నిమ్న వార్యున్న లిన్, ర 1158 

చ, ఇతరులుకూడ నందు జొర $ నెంచరు లోంతుగ వారియుంట నో 

శీతిపవవరేణ్య! యందు నొకశచేయ చరించుచు నుండె నద్ది య 

చ్యుతునకు వాహనంబగుచు $ నొప్పుఖగంద్రు;న శెల్లకాల మా 

దృతి గృహియించుభ త్యుమగు $ నేచిన ప్రీతి సుపర్టుం డొక్క_టన్. ౮4 1169 

క, దానిం దినం గోరిచనకొా మానిపుం డట సౌభరియను $ మహితాత్తుండు తా 

నూనిననియళతిం దవంబున్సు బూనిక నొనరించుచుండె 5 భూతకరుణ చేన్. ౯ 1160 

క. వలదని గరుడుని గనుచుం, బపీశను దార్జ్వ్యుండు మానిపలుకు గొనక మి 

కి_లియాయకలిం గొనియుండుట్క, బలవంతముమోలుం జిక్క_థబట్లి కొని చనెన్, ౯ 

క. మినపతి నిట్టుకొని చనం గా నెంతయుం బొగిలి దైన్య $ కలితములగు నా 
మోనముల గాంచి సౌభరి యానెలవుననుండు వానీయార్సి యడంగన్, ౧౦ 

చ. కరుణచెలంగం బల్కెను ఖగతీతిపాలుండు తార్జ్యుం డిందు సం 

చరణము చేయు మోనముల 1 సత్స్వముపాంగంగం జొచ్చి యిప్పుడె 

క్క_రణని గొ ంచుంబోయె నటు 1 శృమృణ బట్టి గ నీంచునేని స 

త్వరమ గతాసుండయ్యెడును $ బల్కి_ది సత్య మటంచుంగ్లొధి యె. ౧౧ 1168 

చ. మునిపతీ శావమిచ్ప్వె; ఫణికముఖ్యుడు కాళియుండే యెటుంగు నీ 
మునివరుకాప మన్యఫణికవూగము నించుకయే నెటుంగ ద్వా 

వనరుహనేత్రు వాహనము $ వంకజనించిన భీతినేగి వొ 

చ్చెను హద; మందెయుండె నొకశళవేటును గానక న్వెచ్చమిజంగన్. ౧౧౪ 

క. హరి దానిని వెడలించెనుు ధరణళ్వర! యిట్లు దుష్ట్రకదారుణభుజో 
ర్ట సరు సాగ నంపి కృష్ణుండు, త్వరపడి యమ్తడుగుం బాసి $వ చ్చెక౯ా సెలికిన్, ౧౨ 

చ. మనసున కింప్రుంబెంచు సుమీమాలికలక౯ా ధరియించి వోరిచం' 

దనఘనచర్చలం దనువు $ తద్దయు నొప్ప మనోహరాంబరం 
బును ధరియించి దివ్యమణోవుంజ విభాసురభూపషణంబులు౯ 

గనకకలావరాజి దగం ౪ గాంచనచేలుండు రాగ గోవకుల్, ౧౩ 1166 

క. మరలం బడసిన ప్రాణో,త్క_రమున నింద్రియము లట్లు $ కడు వేగమ లే 
చిరి భూమినుండి మనసులు, పరమానందమునం బొదలం $ బ్రమదము పొంగన్, 
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క, హరిం గెంలగివించుకొని; ర్క తృరుణమునందున యశోద 4 తమి రోహిణియుకా 

ద్వరపడి నందుండు గోపోత్క్రరములు గోవికలు కృష్ణం గ్ గృమ్మణః గనుచున్ . 

లే. తమవమునోరథములు వండ 1 ధన్యత గన్కినట్టు లలరిరి; బలబేవన్రం + డనుజుం గ్బష్షు. 

7 గటం జెర్పుకొొని పారి? కార్య మెల్ల దలిసియుండుట సుస్మిత $ ములయంC 

చ, తరువులు గోన్రలు౯ా వృషభ తల్ల జముల్ మజి వత్సముల్ మసా [ గాంచె, 

_తృరముద మొం దె వి పృసము4దాయములు౯ సకళ త్రుులౌచు స 

ద్దురువ్చులు నందుంబేరి యిదె $ ఘోరతరాహికిం జిక్కి నీసుతుం 

డరుదుగ వెల్వడం గల 5 నారయ నీయదియే యదృష్టమౌా. ౧౭ 1170" 

క. -ఈయావద విధివళమునం బాయంగాం౭ గలీగాం గాన $ (బాహణులకు నీ 

వెయ దానము లీగల,వో యవ్వానిని నొసంగు 4 టొప్పు౯ రాజా!౧౭y 1171 

తే, న పుణ్యవళ మున (శీకృస్తుమూ రి యిట్టి, యావదం బాయలంలాం గ్ (| నట్లుగాన 

దానముల నిమ్మనంగ నంద వ్ర జేశుం డల స్వర్షంబు తం $ నలరి యొనలా. 

శద అనితరభాగ్య శాలిని మహాసతి యప యశ్ ద నష్ట 
తనయుని లబ్లి చే నతిముూీదంబును 7గోంచినదాటం an న్ 

య్యాన దిగి? లిలించుకోొని $ యంకమునం దిడుకొంచు నశ్రుబిం 
దునికర మ త్తటీ౯ విడిచెం$ దోంవమిం బల్కంగ సుంతయేనమున్ .౧౯ 1178 

చ. ఖరకరుం డ_ స్తమించె నెటు గాని చనంగను లేమి నవ్విభా 

వరి యమునాతటంబు నొకశళభాగమునకా శ శ్రృమకర్శితాత్తు లై లె 

జరవం దలంచి రెల్లరును 1 స్వాంతము లాంకలిదవ్వుల౯ా నిరం 

తరవరితావ మందల నిశతాంతము గోవులు నళ్లు తూలంగన్. ౨౦ 1174 

క, హరియును రాముడు నశ్సే వరితాపముం గనుచు సీ న్వీయబంధభుజనులతో 
సరిగ వనించిరి, రాగల, వరితావము దీర్చంగోరి 1 భ ద్రదు లగుటన్ , ౨౦ 1175 

-ఇఅధ్రి శ్రీకృష్ణుడు కార్నిచ్చునుండి గోవులం గాపాడుట, థితా- 

, అర్ధరా త్రంబునీయందు గ్రీష్మ ర్తువు గావున నందున్న $ కాననమున 
చోవాన్నీ యుదయించి $  తటుకున వ్యాపించి నలుంగడ లం బ్రాయకీీనందముఖులు 

నిదురించుచుండ నీయ్యదనున దహియింపం బూనె నోన్రులచుట్టు పూన్కిళగృమ్మి; 
దావానలం బిట్లు $ తమ్వొగినిం గమ కాల్పుచుండు "బుటీంగి * కలంతనొంది 

తే, గనోవకులు సంభ మంబునం $ ఊావతాంతిం జేయు వెర వన్ని తోయమి శ్రి హారిందన 

మాయో మానుహాకృతి 9 మహామావెలయం, డాప్పే నటిడై వము "వ వ డతదగు 

క, మనములం దలంచి శరణంబును వెండిరి కృష! కృష్ణ! $ భూతావాసా! [నటంచు. 

ఘనవిక్రమ! శీ రామా!, కనుమా యిదె భయదమైన 1 కార్చిచ్చు వడిన్. ౨౨౪ 

cir 
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మోవారమైన మమ్ముక్, బోవిడువక మ్రింగ నిదిగొ 1 ఫూనెం జూడం 

గా విలయకాలమందలి, పావకువలె దు_స్తరముగం $ బరలొం జుమోా.౨ ౩ 1178 

నీవే ప్రభువవు కృష్ణా! నీవారము మేము ప్రీతి 1 నిన్నె గనుచు౯ా 
వావిర గాలము? ద్రోతుము, గావున సీబారేనుండి 1 కావుము త్వరగన్. ౨౩౪ 

. అకుతోభయములు స్, దకమలముల్ వాని విడువ + దలథయ మదెసుడు౯ా 
సకలశుభ పృదు(డను నీ వికం గాలము పుచ్చుకుండ$నే కావం దగున్.౨౮ 11930 

. అని వాపోవంగ లోశ్యావనదయుండు కృష్ణమాం_ర్డి  బంధుజనులడా 

వనటం దలంచి తానే, యనంతుం డై భూరళ కి $ నలరుట నప్రడే. ౨౮4 1181] 

, తన్ను నమియున్న ఫ్ త్ర ద్వుజవాసులం గావ నెంచి శక్తిం శ గాఅుచిచ్చు 

'నెలమిం న్ వ్ర మనుచు $ నెంచక దిగమ్రింగె చాన వారు భీతీమానునట్లు. ౨౫ 
సా. 

పదునెనిమిదవయ ధ్యాయము. 

-అ౮ శ్రీవారి సృీమర్తువునందు వివారించుట. రితా- 

. హరిదివ్యచరి త్ ము నీ కరణికా వినిపించి మానిగకాంతుడు మణటియుకా 

నరపతికిం చెల్చె నవ్వలి, హరిచరితము వెడ్క_మిణి 4 నట్లుగం బిదవన్. 1198. 
ఎ వ్ . ఆర్మాత్రి యిట్లు కడువ ము, రారాతియు సమ్తదాత్తు$లౌ జ్ఞాతులు న 

యారవమ్యుకర్హి రిం బాడుచుం దో రా౭గ౯ా గో వ్రజంబంీతోం దగువ్రజమున్. ౧ 

.తాంటబ్రి వేంచా; నీవిధిం శ దద ద్ర్రూజమున 

గో వ్రషమ్లును బాలించు + కుతుక మొక్క 
వార్టిజముగం గల్లుమాయచే 4 వోరిగతులం 

దిరిగి రారామకృష్ణు లోచ్చెరువ్రుగాయగ. ౧౪ 1185 

. వాసంతిక క్రీడ $ లీసరణి౯ సాగ నరుదెంచె నీవ్యర్తు 4 వల్లనల్ల 
నను బ్రాణులకు నెల్ల $ ననుమోదదం బది యంతగా గాకుండు 4 నట్టులై న 

బృందోవనసుగుణ ర బృందము చే న గ్స్ష్క మయు వసంతంబుోనట్టు లి 

'కనంబడా నా ప్ర జంశ+బున రామునిలసచ్తి కేశ నుండు వసీంచి 1 శేలిసల్పు 

. చుండ గావున నద్దియు $ నుండె నట్లు, “మండు వేసవి సెలయేళ్లు $ నిండిపాఅం 
గలుగునిర్టిగీనముల' మిల్లి కకలకరఠోర, నిస్యనము వినంబడకుండె $ నెలవున నట. 

నెలయేళ్ల నీటితుంపురు, లలముకోొనకా న్నీ గ్గములగు + నవనీరుహమం 

డలముల మండితమై వన, మలరా రెం జూడంజూడ 1 నందంబగుచున్. ౪ 1187 

. అనిలుండు స్రాదినిసలిలజాకర నిర్భర తుంగభంగరా 

జిని బొరలాడి తామరలు 4 చెంగలువల్ మణి యుత్పేలంబులుక 

1 “య్యత్రా తౌ స్రిభనవాక్ సామా ద్రామేణ సవా కేశవ ఆని మూలము. 2 యత్రని ర్ల ర రనిర్హాద 

నివ్భ శ్రన్యనయిల్లికహ” అని.మూలము, 
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గనులకు విందు చేయ నటరగట్రిన వుప్పాడు లెల్ల సంగ్రహీం 

చి నెజ్ సువాసనల్ పాలయం 1 జి త్రగతుల్ దగ సంచరింపంగన్. ౮4 1188 

. వనమున నందు శాద్యలము $ బాగుగ నొప్పి సుఖంబు గూర్చంగా 

జనులకు మండు వేనవి నోనంగడు తావముగాని సూర్యువం 

కను జనియించు వెండిమియొ $ గాని రవంతయు నోతదయ్యె; నం 

దిను లవు జెండ వేండిమికిం + చెప్పున నింకక నిమ్నవారితోన్. ౫ 1189 

ప్రవహించుచుండెం గావున, నవిరతము మసళోర్తి వితతు 5 లంతట వ్యాపిం 

కో వసువుతీభాగంబులు, ప్రవిమలవులినములు తడిసిగరమ్యతమముల్రై ty 1190 

. వెలయుచునుండ న త్తణిని $ వయిమయూఖము లొవ్వు భానుకాం 

తులు విషముకా బలె౯ా గవిసీ $ తోరపుళ_క్తిని సారసం గృహం 
బలయక చేయం జాలు నవిీీయయును భూమిరసంబుగాని శా 

ద్గలములనొవ్ప్వరమ్యతరీభాగముగాని రవంతయెనియున్ .౬ 1191 

హరియింపం జాలకుండెను, దరువరములు కుసుమితములుం 1 దద్దయు సీరులం 

బరయగుచు నుండెను బకులు, విరావముల హారిరీతి $ వెలయించుటచేన్. ౬౪ 

వినవిన నెంతయు౯ా మిగుల 4 వేడుక నించుచునుండె నవ్వనం 

బున మృగజాతు లార్వ నదశమోదమునించుచునుంజెం జిత్రరి 

తి నళులు బరి ర సంఘములు 1 తృప్తి తగకా శతిచే వేయగాన మొ 

యన వినం కేయుచుండెను బిశకావళి కూజితముల్ వినంబటెన్. ౭ 1103 

. సారసములు ప్రీతిమనో,వారినినాదముల చెప్పు $ జానందము న 
వ్యారిగం గలం చేయుచు గోరిక లలరార నుండె + గోవిందు. డటన్. ౭ 1194 

. బలభ'ద్రుడు తనతో నిముల వనమున విహరణంబుం 1 బూని సలుప వే 

డృ_లుపి మించ నిరతికయభూ, తుల మించినవాడు గాన64 డొలి గీ షమునన్. ౭౪ 

వని విహరింపయబూని మృదుశభ దృ ద, నినాదమనోహరంబుగాః 

దనలెడు వేణున నూందుచు నిశ్రతాంతము చేహ మెటుంగకుండగో 

పనికరగోధనంబులు కృపం దముంగాచు నటన్న నమ్మకం 
బున వెనువెంట రాగ వనీముం దమిం బొ చ్చెను గార్యి ద్ధిచే. ౮ 1196 

. లలిత నవీనవల్ల వములకా సుమగుచ మయూరబ ర్హ్హకం 

బుల సుమమాలికావితతిం $ బొల్పగుథాతువుల౯ విచిత భూ 

షల నొనరించి కాల్బుచు నోసంగెడు వేడుక రామకృష్ణను 

ఖ్యులు వ్రజబాలు రాడుచు మీహోద్యమ 'మొవ్పంగం బోరు సల్పుచున్. ౯ 

ర్, పాడుచు సె స్వెచ్భానుగ తిక్క గనూడుచు విహరించి రంత 4 గోరికం. గృస్తం 

డాడుచు నుండంగం గొందలు, పాడక మొదలభిడిరి ముధము వై వె 6 బొంగన్, 
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ew వేణువు లూందుచు + విమలభావంబులం నొంద లబుండిరి మజోకొంద ఆప్పుడు 

కరతాళముల బిట్టోగా వైచుచును గ్మ్డు లూనివాయించుచు 4 నుండి రాత్ర 

మజీయును గొందటు $ మంచిది మంచిది బాగున్న దని స్తుతోవచనములను 
బలుకుచునుండిరి; $ సులలితగోపాలజననమ్మునం దమీరిని నితరులు 

తే. తెలిసికొనకుండ నమృతాంధసులు ప్రయత్న 
ముననె కప్పుకొనుచును రాశమునిని గృష్షు 

గోవకు లనంగం బరలసచుం 4 గోరి నటుని 

నటుల యట్లు నుతించిరి $ నైజభ క్రీ, ౧౧ 1199 

చ. ఇరువురు సోదరుల్ విహరణేచ్చలు పొంగలం గూశటుల్ మనో 
హారతం౭ జెలంగ మండ లము+నట్లు చరించుచు నై ళతమ్హువై. 

ద్వరపడి దాయటుచుకొ గదియ 1 వచ్చినవారిని "హాచ్చరించుచుకా 

గరముల నప్పళించుచు6 దశగం దము జెరంగంబట్టి లాగుచున్ . ౧౧౮ 1900 

తే. మల్లయుద్గ మొనర్చుచు 1 నెల్ల గోవ 
(ap) 0p ఇల్ 

బాలురంగూడి శ్కీడించి 4 రోలి నంత; 

బాలకులు నృత్యములు చయం బాటపాడి 

వాద్యముల మ్రైయం జేయుచు 1 బలువిధముల. ౧.౨౪ 120] 

క, వినుతించుచు బళిబలళి నర్తన మిది బాగున్న దనుచు 4 _ సవవచనంబుల్ 

మనమలరం బల్ము..చుండిరి, జనవర! యానోదరులు వ1ళంసార్టముగన్. ౧౩ 

వారొక్క చోట బిశల్యఫలంబుల మటేగుగ్గులుఫ లంబులను నాీమలకఫ లము 

లను బిడికిళ్లలో$న నిముడయగాం వేనికొొనియాటలాడిరి 4 మనల నొక్టని 

నొకరు తాశంగనొవ్చదిత నని పందెముల్ పలుకుచు ముందుగారేబరువు వాలు 

వాని దాకళల యత్న $మూని యాడిరి మణ్ డాయగురుమాం౭తలీడంబు మాజి 

తే. నాడుచుండిరి మజీయు నీయైన్టి తెజుంగు, లైన బవాువిధశేళుల $ నలర మదుల 

వేడ్క_వడుచుండి రొక్కె_డోవివిధమృగప, త త్తి చేష్టలు గావింవగదలంపుంగొనిరి. 
క. తలయ్రల కనువగు రీతుల సలుపుచు నుండిరి మటొక్క_ 1 సమయంబున ౫ 

స్పలవలె దుముకుచు బవాంవిధ, ముల మేలము లాడుచుండి!పుచ్చిరి తజినిన్, ౧౮ 

క, ఒకపరి నుయ్యొల లూలసచు, నొకవరి రాజార్హ "వేషమూని చెలలసచుకా 

బకవక నవ్వుచు నుండిరి, సకలవిదుల్ సోదరు లొగి $ సరివారలతోకా. ౧౫ 

er 

*ఆ, లోకమున చ నీద $ నేకరణిం జెంది, యున్న నైన యాట 1 లొప్పుమోట్ర 

నెన్నికలవా వాని" నన్నింటి నాదరించుచును గళీసల్బి $ రచటవారు, ౧ 
చ. వనములయందు (వోడినులః $ బర్వతసీమల వానియందునం 

_ శ “ఏవంతెె లోకసి ధ్ధాథిః క్రీ డాభిక్చేరకుర్వ్యనే” అని మూలము, 

ఛాం-భాగ-19 
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గనబడుకోనలందు లతోకల్ వెనలందగు కుంజప్రుంజముం 
దును వివీనంబులందును మనోజ్ఞ సరస్సులయందు గోవులక్ 

దనివి చనంగ మేవుచును $ దారు చరించిరి బాలయు క్షు లె. ౧౯ 1207 

తడి బలరాముడు పృలంచానురుం చొలియించుట. థిఆా- 

..ఈరితి౯ విపహారిందంగు వారలలో రాము గృష్టు ౪ వధియింపం గాం 

గోరి వ లంబుం డనునొక, శూరాసురు. డందుంబేరె $ గోపాకృతితోన్. ౧౭ 

. సర్గ మెటింగినవాల్డై సర్వమునకు సావమేయనంగం 4 జాలినవాంటై 
యుర్విం జరించు ముకుందు. డ్క,ఖర్భంబగు గర్భ మొప్పం $ గాం దము జంవన్. 

. చనుచెంచిన యారక్కనుం గని యాతనితోడిపొత్తుం $ గాదన శే ట్లీ 
తనిం జంవపందగునొ యని మనమున నెంచుచు నొప్పుకొనియె స్ట బుద్ధిబలమునన్. 

. అంత మురాంతకుండు విబు?థాంతకుం గ్రూరుని వానిం జంవంగా 

స్యాంతమునం దలంచి యొక $చక్క_ని యాటను నిశ్చయించి లో 

నెంతయుం. బొంగుచు౯ సఖ్టుల 1 నెల్లను జీర వయస్వ్యులార ! క్రి ! 8 

డింతమె శ క్షికిం దగుకశడిందిమగంటిమి యొప్పునట్లుగన్ . ౧౯ 1211 

. ఒకరొకరుగాక ఇెండుగ, నిత జతలుగం గూడి స్వచ్చ $ నిటవిహారింపకా 

సకలవిధములం గన పోయి కలుగు ననివల్కె; రాముకృళ్లు లధివులై. ౧౯ 

. చరియింవలగ బాలకు లొ,క్కరిజతగాం గొందబుండ. + గను గొందటు నొ 

క్క_రిజతగాం ేరిరి వా, రరువురె తమవారి గావ $ నెంచుపరివృథుల్. ౨౦ 

. అం దోడినవారలు గెలుపొందిన వారలను మోయ 1 నొప్పుకొనుట నే 
సందియ మొందక మోయుదో, రందు విజయ మొందువారి $ నమయ్యైగతులన్. 

. మోయుచు నోడినతజీని౯ా మోయించుచు గౌల్సినఫప్రుడు $ వోందంబున ని 
ట్రాయాటను సాగించుచు, నే యాన్రల మేవుచుక్ జఫయచ్చలం గొనుచున్. ౨౧౪ 

. చనిచని యటభాండీరక, మను వటభూరుహముకడకు 1 నరిగిరి కృష్ణుం 

డును బోయ వారిముందుగ్య మొనగాం డనుఖ్యాతి నొందోబుద్ధిం దలంయచున్. 

. ఆవటభూరుహ నికటము, పావనముగ నొప్పు నందుం 1 బ్రాగ్విధమున నే 
గోవల్ల భుండు క్రీ వీ "డా, వ్యావృతి సాగించె దనుజు $ నట వధియింవన్ . ౨౨౦ 

. ఆయోాతటులోం గ్భష్టుం $ డవజయ మొందంగం దత్పతుమున నున్న శదనుజముఖులు 

జయమందినట్జి కృళహ్ల జ్యెష్ట్రముఖ్యుల నహాయించి నడచి రశవ్వరుస సయందు 

హారి ఛగవంతులై శ యలరియుం గారణాంతరమున శ్రీ చాముథదానుమో"ె 
భద్రనే సనుండు బలోభ దు ని సహచరువృవభుని వహియించె  వేడ్క_మోాలు 

తే, నక్తై బలచేన్రు నావ్రలంబాసుపుండు, మోచికొని పోయె దానవోపుంగవుండు 

కృష్ణు నవిషవ్యగా మదిశనెన్ని కొనుచుందనవయిం గరారుచున్న రాగమునిగ డంగి, 
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క, 

మ. 

cir 

Gill 

ఎందాక మోచి డింపం,గం దగు నని నియమముండం ? గావున నచ్చ 

టం దింవక కడు వెగమ్క యెందో దింవంగ నెంచిశ్రయి కొనిపోయిన్. ౨౫ 1219 

బలదవుండు మవోచలంబుపగిదికా $ భారంబుగా నుంట న 

వృలలావారుండు మోయంజూలక గత; ప్రాగ్రర్వ వెగుండు నై 

చలమొప్పం దనతోొ "ంటితావము లసీచ్చామోాక రాంచత్సుభూ 
షల నొప్పా రెడుదానిం దాల్చి ీ నదియు సాజంబు తజ్ఞాతికిన్ 2 1220 

. దాని నెక్కి_యున్న4తణ్ బలరాముని మోచికొనుచుః బోవోనేచి విద్యు 
దోఘపరివృతమయి + యొప్పు ళళిందాల్పు, నీలనీరద మన 1 నెగజె నతండు. 

. ఆసమయంబున 4 నావృథుకాయ మత్యున్న తంబయి యొవ్వు*+చుంట గగన 
మును స్పృశంచుచ్చు జవోమ్లునం బోన్రటనువుతవవాంని కణమ్లులేవ లెనయనము 
లగవడుచుండ భశయంకరదం ఫ్ర్రలు వలయుచు భ్రుకుటులం $ గలినయుండ [గ 
మండుచున్నట్టు లేయుండువెండ్రు కలొప్పం గటకముల్ ముకుట మంఛగదములెనం 

. వానికాంతులు చిత ముగా నెసంగం గానంబడ రాము. డించుక 4 గనియి భీతి; 
నంతలో స్వబలాదిక $ మాత్తం దోంయవ్నభ యము తొలంగంగ నాబలోభ ద్రుండపుడు. 

. తనతోడివారికిం ద,ను(న నుంచంగం దన్ను 6 చెచెం. $ బూనిక నితం డం న Ny న 
చును దలంచి వాని రక్కస్సుగ నెజీంగి మవాగ్రవహంబు $ గడలుకొనంగ౯. 

. అమరేశుడు కులిశనిపాతమునకా భూధథరమునట్లు 4 తనదృఢముపస్టి౯ 
బొమముడి యడరయగ న రక్రల్క నమరిచి బట్టుగను బొడిచె 4 నాతనిశిరముక, 

. బలు దృఢ ముష్టిఘాతమున + వానిశిరం బొగి వ్రయ్య లయ్యె; థా 
రలుగనె నోరనుండి రుధికరంబు బయల్పడణా నవస్తృతి౯ 
గలలయచు హోయటంచు వడి $ గాఢరవంబులు వర్వం (ఛ్రాణముల్ 
వెలువడ నింద్రు;ునాయుధము! వ్రేటునం గూలెడు వర్వతంబునాన్. ౨౯ 1226 

ధరణిని ధ్రెల్లె. బ్రృలంబ్కాసురుం డిటు బలశాలియగుచు $ శోభిలు బలుచే 
దురమున నిహతుం డగుటం, బరికించి సువిన్మీతులయి 1 బాలకు లెల్లన్, ౨౯ 

. సాధుసాధు వాక్య  సమితిచేం బొగడిరి మజీయు నాశిషముల 4 నెజీ నొసంగి 
మరలబ దికి నట్లు + మదుల నెన్ను చుం బ్రేమ, విహ్వలాత్తు లగుచు 4 విమతవారుని, 

వినులెకి నర్హుని రాముని దనివాజంగం గెలిలించి 4 తగినవిధమునకా 
వినుతించిరి; పాపాత్తుండు, దనుజుండు వ్ర లంబుం డిటుగ1త ప్రాణుండై .3౧ 1228 

. ధరంబడుటం గాంచి నిగ్రర,వరు లవుడు వోయి మెంది. + వరసుమువొషి కా జ ఘు అపి 
గురియించి రాము బొగడిరి, సురకార్యము చేని తీవె1 శూరుండ వనుచుకా 
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cir 

వ౦వొమిదవయ థ్యాయ ము. 

-ఆు(్రీ హరి దావాగ్న్నంద్రాని గోనోవకులంగాచుట. థయఆాా- 

. అని జెలివీ మరల ళభుకముని, జనవతి కవ్వలి ర మేళుసద్వ ఛి త్రము దె 

ల్పనుబూనె శాజచందా!, వనజామయుండు రామ గోవ బాలక యుతుం జై. 1280 

. వనమున శేగా నంత నొకళవంకను గోవులు మేయుచుండం. జ 
క్క_నివనశేళుల౯ా జరపం $ గా మదులందుం దలంచి బాలకుల్ 

వనరుహానాభుంగాడి బలోభద్రుంయ తోడుగనుండం గీడలక్ 

మనముల6 గూర్చియుండి రొకగీమాటును గోవుల రత నెంచశతే. ౪ 1281 

. ధేనువు లందు మేయుచును $ దీరగుమేపును గోరి లోభతకా 

మాననముల్ గలంగ వనీమార్లములం జరియించుచుకా దృ్భణం 

చే నెల వందు. జిక్కుున్ సమృద్దిగ నంచొ"కగహ్వారంబు ని 

చ్చానుగత ప్రవృత్తి తిం జనె ? నద్ది 'మెలుంగరు బాలు రాటల౯ా ౧ 1232 

. అజమహిపీగణం 4 బాన్రలునుకొ వనముననుండి వేటొక $ వనమునకును 

బోవ్రచు. చెరిగిన భూరితృణంబునం దగియున్నవనముం బొచ్చె గ డుువడిని; 

నదియె ముంజారణ్య 9 మను వేరం బరంగెడు నటంబొచ్చి పరితావ + మధికమగుట 

నార్చుచు నుండె; గృశస్టాదులు క్రీడయం దాస క్షి గొనియుంట $ నావు లరుగు 
. టరయం౭జాలక వానిసంచరణ మెటుంగం 

బడమిం దురవపిల్లి యనుతావ $ మడర వెదకు 

చును దదీయగతిం గనుువొవ్వు తెలియ 
కన్నిపోయిన జాడల 1 నరయం బూని. ౩ 1233 

. అరుగుచుం దత్తురాగ హతి $ నక్రైనలంగిన వచ్చికల్ మవో 
మ్స 

తురమునం బండ్ల చేంస గొలుకం 1 “సగడనె లె ఫ్ర లీ నవచ్చికల్ వడిం 

జరణము లూం౭ది పోవం గనగజా లెథుగు ర క్త త్రొవం బాప స 

త్వరముగ నాత్మ జీవన మె 4 తద్రతమాటను ఏ బోయ్ రర్భకుల్. ర 1234 

. చింత మనంబులం చొడమి $ చేడ్పడంచేయంగ6 బోయి పోయి యా 

వంతయు వానిసన్న తమశయాత్త లకుం బొడకట్రకున్న నిం 

తింతనరాని భేదమున$నే చరియించుచునుండి రశ్రై యా 

వెంతనె ముంజకాననము. $ జేరి మవొర్టిని గూయుగోవులకా, రో 1236 

. లెలినికొనం జాలక త్ర వలు కనడకుంట నలన్ $4 వరి ర్లి లుడవ్పిక్ 

. 

బలువిధముల నా ని, దలంచిరి తన్నార్హమందె 1 త్రస్టోధనమున్. % 1286 

పరికింవనెంచి చక్కంం దిరుగుచునే యుండి; రంత $ దీవ్యన్నీల 

స్ఫురద్యృభ్రచ్చనవి యలరంగ్య హరి పొడవగువృశు మెక్కి శయాం_ర్టి యడంగన్ 4 
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. తనరూవము గోవులకు, గనంబజచుచు వటజువజు గాం దగు వేళ్ళ కా 

దనివారగం బిళ్చెను దృద్ధనగంభిరన్వనంబు $ కమ్రతమముగన్, ౬ 1233 

. వినంబడినంత నే యది త్రిశవికృము కంఠనినాద మంచు నె 
మృనములం దోప గోవులు సోమ స్తవిధంబుల హర్ష మొంది చ 

క్క_ని వతినాద మిచ్చి; నది 9 కాంచిన గోవకు లెల్ల సంతేసం 

బునుగన్వి రంత చై వగతి $ భూతభ యంకర చావవహ్నియున్. ౬౮ 1239 

. కాననవాస సంతతిని $ గాల్బంగ నబ్రడల౯ా జనించి పెం 

వూనినవాయు వొక్క మొగి 1 భూతభయంకరలీలం జిమ్హుంగాం 

దానె చరాచరావళని $ దగము చేయుచు నిప్పుకల్ చెసల్ 
గానల రాకయుండు నటు? గ్రృమృంగం వైవయి మంట లొవ్చంగన్. ౭ 1240 

. ఒక్క_మువారా_ర్రమా తే మున స్ట నుగ, తరంబుగం జుట్టుముట్ర నిం 

"ఇక్కడి జీవితం బనుచు $ నెంచుచు గోధనగోవ కార్భకుల్ 
దిక్క_ణీ భితింజెంది బలీబేవయుతుం డగుకృష్ణుం జేరి నీ 

వొక్క_ండ వ మవో_ర్థిం గనుుచున్నవమముకా దయంగావం జాలుదొ. ౭4 1241 

. అనిపండుచు మృత్యుభ యం,బున జను లాహరిని వండు్ర్ళపోలికం గ్ల 

వనజా ! పర్యొత్క_ట, ఘనవి క్రమ రామ మమ్హుం $ గార్చిచ్చు వడిన్. ౮౪ 

. చుట్టుకొని కాల్ప్చుచున్నద్కి యిట్రట్లు తొలంగనేర; 1 మాయొడ మిమే 
యు ల అలు | ర 

దిట్రలు రషుంవంగ నన్ని పట్టుదలకా ండితి మిటు *+ బంధుల మమ్లున్. ౯ 1248 

. పరిరటీంచుట న్యాయం, బరయంగ నీవార మగుచు 4 నాంర్డిం గను జు 
క్క_రణిం దగునే ధరో,త్క_రమున విరా రెలుంగనిదియుం$ గలదే యెందున్.౯ 

. నీవె శరణం బనుచుకొ నీవే నాథుండ వనుచు 4 నీసాయంబే 

మయేవెజుపు లెక యుండం, గా వసుధం జేయు ననుచు 4 గడు నమ్హి యిటన్.౧౦ 

. చరియించువార మచ్యుతి!, వరిరతుంవంగ6 దగినోభారము నీదా 

శిరమున నున్నది కావుమ్ము వర మెళ్నర యనుచుం బల్కు + బంధులమొజులన్. 

. హరి సకలార్థముల్ తెలియు$నట్టి మవాత్తుయగాన మోర ల 
తరుణమునందు భీతిలక $ దైవము నమ్మి నిమాలితాషు లై 
త్వర పడకుండుం డంచు దయశవర్ణి లంగాం బలుకంగ వార లా 

హారివను పాచరించిరి భయం బిసుమంతయు లేక యంతటన్* ౧౧ 1247 

మ. వనజాతుండును యోగళ_క్టిమెజయక౯ 1 వగ్గిఖి యొక్కెత్తుగా 
జనులకా భూతములకా గృనీంచుటకుగా $ సంకల్పముంచేసీ మిం 
చినదావాగ్నిని నోట మ్రింగి జనులకా 4 జేడ్చాటుమై నున్నవా 
రిని గోసంఘము గాచి కష్టముల దీ ర్చె౯ సాహసం బొవ్ప్చంగన్. ౧౨ 1240 
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ఉ. అంతియగాక వర్వతగం$వోంతరనిమలనుండి గోగణం 
చెంతయు వేడ్క వేజ్ౌెక మహీతలమందు వనీంవం జేర్చి బ 

ల్వింతగం గన్నులం దెటువ 1 వెడ్క_ల నాడినచోట నుండె నొ 

క్కీ_ంతయు భీతిలేక సఖ్రబ్బందము కృష్ణుడు తోడనుండంగన్. ౧౨౪ 1249 

సీ భాండీర మనువనీభాగమ్లుః జేరిన బాలకుల్ విన్మితస్వాంతు లగుచు [ఆంగ్ 
'యూగమాయాళ క్రి $ యొవ్వు నాళ్చర్యదంబయి పారియందు నం 4 చాత్త నె 

హారిమాయకుం జిక్కి శ యమితబలంబు శ్రిహరికిం గల్లుట నెన్ని * యగ్న బాధం 

దొలలించి మేమము 1 గలిగించినట్టి యాశ్రీకృమ్ణుండే ధర 1 సిద్ధదైవ 
లే, మని తలంచిం; సాయాషహ్నా4మందు శే”ర్కి రామునింగూడి ఛేనువాీరంబుతోడ 

వేణునాదంబు మిక్కి-ట + వింతగూర్చ, గోపకులు తన్ను నుతియింహాగోస్థ ముందె. 

క. మందవనీం చెడు గోప్కబృందమునకు హరియు లేనివేళ తణం బై 

నం దగయుగళతములు గానం దగనటు తోంచుచుంట 1 నై జం బగుటన్.౧ ౪౮౪ 

క. హరి బొడలాంచిన యంతనె, పరమానందంబు పొదౌలె 4 బాలకు లంతకా 

హరియును రాముడు వై శ్వా,నరుబాథధం గుందకుండ 1 నై జమహిమ చేన్.౧౫ 

క, తము గాపాడిన యద్భుత, తమకృత్యము దుష్టబుద్ధిం * దగిన వలం బా 

ఖ్యు మృతియు గోపికలకుం జి త్ర ముగాం గన్సడంగం బెల్బం $ దరుణులు వృద్ధుల్, 

క. విని యాయద్భుతచరితంబును విన్మీతు లగుచు రామీమూ_ర్దిగం గృష్షుం 
డునుగా దేవత 'లెవ్వరొ, జనించి నటు లెంచి నా వృగీజంబున మిగులన్. ౧౮ 

—_ 

వరువదవయ థ్యాయ ము. 

-్రర్రి వర్ష రువర్ణ నము. ఈ. 

చ, అనువమభానుది సల మీహా త్తరతావ మొసంగు గీష్మమం 

దు నిఖలజంతుజూాలములు తొరవునా ర్షిని బొందియుండా నం 

త నిఖిలతాపముల్ చన నితాంతము నుద్నవకారణంబుగాలయ 

దన రెడు వృష్టికాల మది $ ఛాత్రిని దోంచెను మెల్ల మెల్లంగన్. ౪ 12055 

మ. పరిపషంబులు మింటందోంచెను, దిళల్ $ భానిళ్లై విద్యుల్ల తో 

త్క_రముల్ తోయగ, నంబరస్థలి నితాంగీతస్సార మేసధ్యనుల్ 
వరుసకా శ్రాత్రభయంకరంబుగం బయిం 1 బై. విస్తరిల్లె మహ 
'త్రరనీలాభ్రము లశ్టై గర్జి తయుతి౯ $ దక గ్రమ్థుటక- వ్యోమమున్, ౧ 1206 

క, వపలుభ౦గుల_ శేంపాలతికలు వ్యా్యావించుటను 'భాను/కమలారిముఖా 

మల తేజస్సులు సుంతయ్సు వెలు(గక యుండంగ నుండె $ వింతగ నపుడున్, ౧y 
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1 బళ లే. అట్టితజీ నభ్రము గుణత్రశయమునం గప్పుబడినజీవా ఖ్య మైనట్టి! బహూమువ లెం 
గానం బడియెనుుమాసనాష్ట్రకమున భూమియందుంగలజలమయవసు $ వక్షైఫూని. 

క. తనకిరణంబుల6ం జక్క_ంగను జీలిచి తగినయట్టి 1 కాలమురా దా 

నిని బర్జన్యాకృతిం దగు వనజాప్పుడు విడువబూనె 4 వాంఛ యలరంగన్. 3 

క. ,ఘనతరవిద్యుద్యుత గురు, ఘనములు తివ్రానిలమునం $ గంపితములు నై. 
యనుకంపాన్వితు బీతరులు, వనటంగుందంగం గాంచి 4 వారిఫొజకుగాన్, 3y 

క. తమజీవనమును వదలియె, మమతకి సాయంబు చెయూమాడ్కి_ సకలతా 

పముల నడంపంగ౭ జాలిన, యమృతము గురినెం దమంత 1 యాదృతి మోటిున్ . 

షా ఖరకరు గీ షతాపమున $ గాసీలి వారిదనీ కృబేహ మై 

థధరణియు సస్యముఖ్యములం $ దద్దయుః బుష్ట్రిని గాం చెం; గామ్యము 

వరలస తవంబుచేసీ తనీభాసురదేహము దానం జిక్కం ద 

ద్వరఫల మొప్పువేళం గడలభానీలి పుష్టిగనుండు చాడ్పునన్ . ౫ 1262 

చ. తొ లుతటిరా త్రి కాలమునం దోరపుజీశటు లొక్కరీతింగా 

నలముట బోోతిరింగణము $ లత్తటీ వాను; భేటతారకా 

వళులప, కాళ మట్లడంలొం 1 బావుల వద్దతులే కలి౯ గడు౯ 
వెలయుచు సాధు వేదవిధిబృందము లొప్పకయుండుచాడ్చ్నునన్, ౬ 1263 

. పరన్యునినదంబుం 4 బాటించి మండూకములు వల్క_సాగుటం 4 దలయ బాహా 

ణులు నిత్యకర్శంబు $ లలయక యొనరించి యవల నాచారుర్ధిం స 'డాత్తకంఠ 

నినదంబు నిగుడింవ 4 విని యంతదనుక నూరకయుండి యవ్వులం $ బ్రకట పెద 

పాఠమునకు( బూను$వద్ధతి తోంచెడుం దటములనొరయు నుశదకములందగు 

ఆ. కుదృనదులు వృష్టశొ భ నివ్నర్దింపం దగ్గుచుండె న్వేచ్చం $ దనరువురుషుం 
డర్ధదెహములను $ వ్యర్గముగ వ్యయింపం గృశత నందురితి 4 నెంచిచూడ. ౮ 

నీలవర్ల ంబులౌ $ బాలతృణంబులం బచ్చనై యింద్ర,గోోవమ్లు లనెడు 

వురులసల నెజ్బనై $ పోల భత్రాకారముగం దోంయచుండెడు 1 పుట్టగొడుగు 
లవగు నీడలనొప్పి $ యవని య _త్సేజ్ మహీపాలనేనాళలి సంవదనుబోలి 

యలరారుచుంటె వృశష్ట్రులకు వర్ణిల్ణుచుం, జెడుచు నుండినవై ర్ల్శసిరులం దనరు 

తే, పంటపొాలము లద్భస్థంవు6 1 బరిణతి నెటు 

గర యహంకృతి దగు నెద్యశగాండ్ర, శకిలమిం 

eer 

ei 

1 ““అస్పష్ట్రజ్యోతి రాచ్చన్నం ద్ర స్లూవసగణం బభా” అని మూలము, “సగుణంగు కైరా 

చ్భన్నం జీవాఖ్యం, విద్యుద్దర్జితాంబుదా నాం సత్త ఏరజ స్తమోభిరుపమా.” ఆని గశ్రీథరాచాట్యులు. 

2 “యశైవకామ్యతవస స్తను సం ప్రావ్యతళ్ళలమ్” అని మూలము. 8 “నిశాముఖీషు. ఖద్యో తాస్త 

నుసాభాంతినగృహాకి” ఆని మూలము, | 
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జింతం గల్లీంచుచుండె నిశశ్చింతముగను 

జాలుదు రె మదయు కు "లేఫవేళ నుండ. ౧౦ 1265 

మ. జలమందుకా స్థలమందు నుండందగు నాగజంతూత్క_రం బప్హు నూ 

త్నలసద్యారిని గ్రా గోలి శ్రీ హరిని హృ$త్పద్భ ౦బునం నొల్పువో 

రలటుల్ ర ందరహాసముల్ గలుగుటకొ ? రాణించెం జూడంగ ని 

ముల యోగంబు సమంచితం బగుఫలలబుం గూర్చశే పోవుచోన్. ౧౧ 1266 

క. పరిపకగ్టను గాదనియ్మ యరయం దగు నట్టి యోగి $ యంతస్సు నిరం 

తరకామవాసనాయుతిం బరయగగునయే విషయయుతిని 1 బహుుభంగులుగన్. ౧౨ 

క. కలవిలపా టొందెడుగతి, జలరాళియు వాయు బేవనంగతి భంగం 

బులు వెలలేంగం దరంగిణి జలపూరముగూడ మిగులకసంతోభించెన్.౧ 31268 

ని. ఆదిడై వం బగునాశయధోతజునందు మనసు నిబ్పినయట్టి $ మానివర్యు 

“రైనా కం బననాధిభె"తికమన నాధిడై వికమన 1 నాఖ్యలొంది 
యున్నట్టి వసనంబు $ లొక్క_ మొగిం దమ్మునెంత బాధించిన 1 నించుశై నం 
గలంత నొందనియట్లు $ త్యాధరంబులు వర్ష థారలు సతతంబు 1 తమ్ము, ముంపవ 

ఆ వెతల నొందకుండె 1 ద్విజులు 'వెదంబులం జదువకుంట నవ్వి $ సమయహతము 

లైనయట్లు శ్రీవ 4 ల_త్తజీ నడువమి, గడ్డిగప్పియుండు 5 కారణమున.౧౪౮ 1269 
క. సంబేహోస్పదములుగా, నందందుం దోయచుంజె + నమలసుగుణయు 

క్రిం దగుపూరుషవర్యుల, యం దసతిబృందమై తి, + యతిచంచలమై. ౧౦|| 1270 

క. కనంబడులాగున లోకంబునకుకా జలడానరూహామున బంధువు లై 

తనరెడు మేసుములందును ఘునశంపాలతలు స్థిరతక గాంచకయుండెన్. ౧౫127 

సీ, ఆరయంగా గుణ1వ్యతిక రాత్త్మకమగు నట్టి వ పంచము4నందు నగుణుం 
డౌప్రరుషుం జెట్టు 1 అట్టు గర్జాఠ బ్లగుణక వా నంబరాయగణమునందు 
గుణరహితంబయి $ ఫామశాటే నిం ద్రృణచాపము వెల్లుచుండెం గాంఠతముగనవ్వు 
డాత్త చ కాశత $ నలరు నహమ్మతి నౌవృతుండగు 'జీవ $ నట్లు తనదు 

తె, వెన్న లుగూడి యెంతయు 1 వెల్లుమేసు, మావరింపంగ ళళధరుం $ డాత్త కేజ 
మలరకుందలగ నుండె -సేహముల గుందు, చున్న నిర్విజ్ఞు "లెల ల్లనచ్యుతజనయాతి. 

క, అలరారునట్లు మేఘంబుల రాకకు నన నృయూరశములు స ప్రమదమ్హ్ముం 

గలిగి చెలారేలి న_ర్ధనృములు చేయురునుండె నాత్మ స హాంొడుకాండన్. 

2, తొలుతం గుటుంబయా త్రం దమితో నొనరించుచ గామనేవనం 

బులం బలుతాప మంది శ్ర కోవముం దొలణించుకొనంగ థీ శ్రోశువ 

ళల జ .స్టైర్భంచద్రః కామిన్యః పురు వేషు గుణిష్వివొ అని మూలము. 

2 “యథాకామాను సేవయా” అని మూలము. దీని వి వృుశార్థమే యిందుగలదు, 
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జ్ఞైలజయుగంబు గాచు నని స్వ్యాంతములం దలపోని సీద్దులక్ 

జెలంగెడు మౌనివర్యులటు 4 చెందిన గ్రీస్మవుందావ మెంతయున్, ౧౮౪4 12/4 

క. తముం జిక్కి_పోవం జేసిన, నమృతము వర్ష_రువున మీవో రి తొలగ వృ 

తము లొగిం ద్రావుచు బవురూవము లొప్పంగ వరుసమిఆుభానీల్లెం గడు౯: 

జన్ ఘోరరూపంబులోసారంబులై న కృృత్యముల నొప్పిన నదళశనములయందు. 

నత్యాళ గల గ్రాన్యు 9 లై నజనుల్ నివసించుచందమ్మునం $ జిక్కనైన 

పంకంబు కంటకశవటలంబు గ ప్రనతటములుగ ల సర _సతులయందు 

సారసంబులు నివా్శనముచేనెం గలీకాలవముందు. బాషండుల శ యసదుదార 

ఆ. వాదములను దివ్యశ వెదమార్లంబులు, చెడాెడుభ ంగి మిగులూనేతుబంథ 

ములు ప్రృవాహవెగగమునం డెగిపోవుచ్చు నుండెవృష్థిగురియు$చుండనపుడు. 

చ. పురికొలువం బురోహీతులు $ భూవతు లర్జులకొర్కు. లర్హ్ల వా 

తరుణమునందుం దీశ్పెడువిీఢంబున వాయుసమిరితంబు + లై 

వరుసగ భూతజాలములు 1 వర్షిలున ట్లమృతం బొసంగా వా 

ర్థరములు దానం (బ్రాణ్తతి $ తద్దయు వోయిని బొందుచుండుం జూ. ౨౨ 

-ఫి(ర్రి నర్షాకాలమున వారి పివారించుట. థఆా- 

క. -ఈరీతి౯ జంబూఖ,ర్జూ రాదిక పక్ళఫ లవి$శో భిత వనముం 
చేరె విహరింప చోలకు, లారాముండు తోడరాయగ $ హరియుం బ్ర, తిన్, ౨౩ 

స్. ఊధోభరంబున $ నురవడి నడువంగాం జాలకుండియును, నోపాలక్యమ్షం 
డాదృతిం బిలువంగా 1 నవి పాలుచేంపుచు నూధోభరంబులు $4 నొప్పుచుండ 

_వడివడిం బరువ్వెత్తి ౪ వచ్చెను హరిచెంత; కవ్యునమం దున్నశయట్టి జనుల [నీయ 
ముదమునం బొదలంగశసదయుం డౌహరి భూచెం దేనియల్ గురియుచుకమాన 

తై, ములగుపుష్పంబులం దగిశలలితములగు్క, వనములను నెలయేళ్ల ను? వానిధ్వనుల 

భూరిగుహలను గనియె విశ్రవోరమందుం-. దగులుచి_త్తంబు గలహారిశతద్ద తునున, 

క. బోరన వర్షము గురియంగ, సారసన్నేత్తుండు శౌరి 4 త్యారుహమూలం 

బో రమ్యుగుహయొ గృహముగ, నారనీ కండదాదులం దిని శ యట విహారించెన్. 

చ. జలములదాపునం దనరు + చారుశిలాతలమందు నర్హ్హతం 

జెలలగెడు బాలుర౯ా బలునిం $ జెందిన పడుకం గూడి యే దధిం 

గలివీన యన్న ముం దినియెం 1 గ మృతమం బగుశాద్భలంబుమై 6 

బొలువుగం గూరుచుండి శిశువూగము రాముడు గూరుచుండంగన్, ౨౭ 

సీ అచ్చట నయనంబు $4 లల్లనముకుళించి పచ్చిక మేయుచు $ బలిసియున్న 

* 'సరస్వశాంకర్ థన్సు న్య్యూషురం గాపి సారసాకి” అని మూలము. “అశాంశాని ఘోేరాణ్” 

అని వ్యాఖ్య, | 

శాం-భాగ--20 
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యట్టివృమంబుల $ నవ్వాని చెంతను దగువత్పతరములం $ దవుపాదుణలంల 

భారంబునకు శృమంశవడు ఛేనువ్రుల మణీ యెల్ల ప్రాణులకు నహినమోద 
ముదవించుచునుమాయీయొప్పంగ న్వేచ్చలాం చెరిగిచెలంాడు 1 వృష్టి కాల 

లే, లత్మ్ం గనుంగొని తనదు నూీల్ల మున మిగుల 

cw 

గారవించెను ్రీకృష్ణుం 4 డౌర యనుచు; 

నిట్లు శ్రి రామకృష్ణు లిం వెస వ్ర జము 

నందు వర్ష ర్థునాఖ్యము $ నందుచుండ. ౨౯ 1282 

-40్రి శరదృతువున శ్రీ హరి వివారించుట. థిఆా- 

. అరుదెంచె శరత్కాలం, బరుదుగ న_త్తణిని నంబీరాంగణమున వా 

ర్థరములు మెల్లన సడలుట్క పరమములై. స్వచ్చములయి 3 పరా జలములున్ , 

. సురవథ మన్లు స్వచ్భమయి 1 శోభిలుచుండెను దాశినంతనే 
వరమసుఖంమీ నీయందగి $ పర్వెను వాయువు వృష్టి వేళ నే 
వరుసను వృద్ది లేక తగుగవారిరుహంబులు నవ్హు మెల్లంగా 

శిరముల నె_త్తసా7 దమిం $ జెందంగం జేయుళరత్తు గావునన్. 304 128% 

సరసీజవృద్దిం గాంచిన, నురుయోాగము శస్ట్రమెన $ నుల్లంబులు సు 

స్టిరత౯ మానంగ మరల౯, వరుసక్ యాగా కనేవ $ స్వాంతములు కడున్. ౨౧ 

| స్వచ్చంబు లై యుండునట్లు సరన్సులయందలి జలము లశీయ్య దనునందు 
సుప్రసన్న ములయి స్ట నోభిళై, శీకృష్ణభ _క్రియా శ్రమములు $ వరుసనాలు 

గనిచెవ్పంబడు నందూనాదియా బ్రహూచర్యమున సద్దురునవశనమునం గల్లు 

కష్టంబు మజీయును శ గార్ష్హస్ట్రమునల ల సంసార సాంకర్య$సం శ్రమంబు [గామ 

. వనమునందుండ? దగుతతి 1 ఘనతరమల, థారణశ్లే శమును. యతి 1 త్వమునం 
వాసనాదిమలంబును $ వరుస నపహ్కరించులాగున నాకాల 4 మంచితముగ. 3 ౧౪ 

సురవథమునకుకా మేఘ్యావరణంబును భూతములకు $ బాటిల్లిడు సం 

కరతను నీటీమలంబును, ధరకుం గలపంకమును నితాంతము చెండెన్, 3౨ 1257 

. హరిని మదిం దలంచు సుకృతాత్తులు లోకకళ త్ర వి_త్హముల్ 
నిరతము సౌఖ్యదంబులయి $ నిచ్చలు నుండ గోరకే యభో 

త్ర్క_రమును బాసి శాంతులయి 4 (కాలు లెజుంగున సర్వవి త్తమై 

వరలనసజలంబును౯ వదలి + పావన పేజము నొండె మేఘముల్. 33 1238 

. గురువులు జ్ఞానసింధువులు $ కోరిక శిష్యులు పెండ వారలం 

బరివరి. జక్క_యగా నరని వక్యమనీషం లె యైనయట్టు తోం 

ప రమణ జ్ఞానరూపముగ 4 భాసిలు నయ్యమృతంబు నిచ్చి య 

కరణి నపక్వచిత్తులకుం $ గమ్రతరామృత మినిరీతిగన్ . 3 36 1289 
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em 

రొ 

గా 

. థరములు మంగళో దకము 1 తద్దయు నొక్కె_డం బాజంజేయుచుక్ 

దొరు/గక యుండె నొక్క్యయెడం 4 దోరప్రమూఢత నొంది భూరిసం 

సరణమునందు6 బ్రితిగనం $ జాలెడుమానన్రు లాయువంతయుకా 

వరుసగ దగ్టిపోవుటను $ స్వాంతములందు. దలంవ నట్టుగన్, 3౮5౪ 1290 

. అల్పజలములం దిరుగుమోశనాదికముల్పుజలము వరుస నశించుట. 4 దెలియంజూల 

కళ్లు తిరుగుచునుండె విహారమందుం గలుగు వెడుక వెంపున 4 లలితగతుల: 3౫ 

. అవిజిలేం ద్రి యుం డగూనట్టి కుటుంబియుం గృపణుండై తనేమి 4 నవరిమితము 

గాందగు న్ ౦బుం 1 గనెడు తెజంగున నల్పజలంబు సీమా శ్ యించి 

యున్న మానాది జంతూత్క_రం బత్తజ్ నర్క_తావంబును 7 నాత్మ నెజల్యా; 

నాత్మ భిన్న ంబు ల ్ఫోనట్టి 'దేహాంద్రియాదుల నహంతామమాతలను జాను 

. లల్లనల్లన వద లెడు 4 నట్లు నేల, లాత్తపంకంబు *వీరుత్తు $ లపరిపక్వ 

తను గ్రమంబున వదలె నీ_త్తరుణమందు, నర్కరళ్ళులు సోశుట $ నవనినాథ. 3 ౭ 

. ఆత్మ యుపరతిం గాంచంగ 1 నపుడు మాని, విగత వేద పరి శ్రముఠీడుగం జెలంగు 

నట్టు శరదాగమంబున 4 నంబురాళ్ళి నిళ్చలజలంబుగా విధ్యోనిగం జెలంగా. 3౮ 

ఇంది యంబుల వెంట $ నె విచ్యుతింగాంచు జ్ఞానము నవ్యాని $ సాంద్ర యోగ 

నియతి నిరోధించి 4 నిశ్చలంబుగం చేసికొను యోగులట్లు కృషిని బదిశెడు 
వారు కేదారా€ి + వలన బాజకయుండ జలముల బంధించి $ చక్క_వాని 

సంగృహించిరి వజీసారసనేతృల సంతాపమును జ క్రి + చందమునను 

దనువ్రనందలి యఫీమానంజనితీకష్ట్రములను నోధమువలె నస్టు $ జలజమిత్ర, 

కరజనిత తాపమును భూత$గణము లొంద్యకుండ హరియించే. దుహి నకళతండు 

వెదము శబ్దబ్రహము, నాందగు నద్దానం గల్లు ఫ్ నా న్యాయౌార్థము శా [మిగుల.౮రం 

స్తాదుల పరిశ్లనోమున, నేదగ సత్త _త్త్వయుతిం జిత్త $ మెంత యమలమై. ౪౮౦౪ 

కనబడు లాగున నిర్ణతృఘన మై నిర్మ లత6 దారళకాగణ మొప్పకా 

దనరారుచుండె నెంతయుం గనువారల మనము లెల్ల గడు ముదమందన్ , ళం 

ధరయందు వృష్టిసంతతి, పరివృతుం డై యదువిభుండు 4 భానీల్టుగతి౯ 

బరిఫూర్ణమండలుడు ఫశ థరుం డంబరమందు వెలా $ దారాన్నితుం డై..ర౨ 

. జను లొగి వేడి చల్వయును $ సామషిముగా దగియుండ. బుష్పురా 

జిని దగుమేలివాసనలం 1 చేకొని వాయిగ వీచుచున్న యా 

వనపవమానసంగలిని 1 వర్ష త్రము లొవ్బ్చంగ నెండతావముం 

గన రలగోవభామినులు 1 కాంచన చేలహృతాత్య లై లె కడున్. ౮౩ 1298 

క, - పరితాపంబును వదలక, నిరంతరము కృష్ణునం దె $ నెమ్టివెలయ నుం 

* “ “ అమంచవీరుధః” అని మూలము. “ఆమ తామపక్వతామ్ి” అని వ్యాఖ్య, 
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డిరి శరదాగమనంబునం దరుణులు గోవులును మృగషపాత త్రి తి నికరముల్. ౮౩౪ 

క. తమనాథు లనుగమింవంగ6 దమి గర్చముదాప్ప్చ యొసప్పె 4 డై వము భ_క్షి౯ 

దమ మది నిల్చుచుం గొప్పను సమయంబున ఫలము లొస సంగసచందం బమరన్ . 

*చ, ధరణవమాలళికికా జనులు 1 దస్యులు తప్ప ముదంబుగూర్చున 

క్క_రణిని భాస్క_రుం డుదయ కాలమునం బొడసూవం ప్రీతితో 
సరనిజముల్ వ్రమోదమునం $ జక్క బ్రఫుల్నతం గాంచెం గల్వల 

క్క_రణిని ఫుల్ల తంగనక 4 గానిని జెందెను దస్క_రుల్ బలెన్. ౮౫ 1301 

క, ధరణ. బుర| గ్రామంబుల, ధరణీసురు లొప్పంజేయం $ దగ్గ నా గృయణం 

బరయ నది నూత్న ఛాన్ ్య,త్మరముం చౌవనము చేయథగాం పగియుండున్. 
ఆ. ఇం ద్రి యార్ధములయి $ యిం దృసం పీ తిదం,బులగు నుత్సవములు $ పాలుపుమిోా 

విష్ణుకళలు రామకృష్ణులు గావున, వారిచేతమిగుల + వజులుచుండె. ౮౪౬ [జ 

క్ర, పరిపక్ళసస్య్థయుతమె, ధరణియుం జూపు; దీ వ్యతప మూని మహ 

_త్తరనియమంబు ఫలింపంగ, ధరవీడి మునుల్ స్వకర్మశతతికిం దగుగలిన్, రో 

తే, కాలమరుదేర బేవాదోకాయములను, బొందుచందంబున౯ా వర్షశమునకు నిలిచి 

వణిజులును మానులును రాజవరులు బ్రహ్హచారులును దచ్చరత్తునీసత్వ్సరముగ, 

తె, పయన మై పోయి తవముతమీవనులు గాంగం 

దగినవ్యాపొరమును న్వెచ్చం $ దగం జరించు 

టయును విజయంబు విద్యం బడయుటయు నను | 

వాని బడన్రి సంతృప్తి ఫి 1 నర్ధిలంగ, ర 1806 

ప్రస చర. 

ఇ్రరువదియొకటనవనయభ్యాయ ము, 

అగ్రి హరి వేణుగానమును గోవికలాకర్ణి ౦చుట. థిఆ- 

చ. అని శుకయోగి తెల్సి మనుజాధివమాళీకి నింకనుకా సరో 
జనయను గాధలం 'చెలుపుసంతేస మూనుచుం బల్కె_ నిట్టు లో 

జనవర! యాళరత్తునను + జక్కంగం బెజిననీళ్లు గన్చడె౯ , 

వనరువావాసనామిళిత$ీవాయువు లల్లన వీచె పోయిగన్. ౪ 1807 

చ. హరి యఫ్య 'డాదృలి౯ వనముశనందు సుఖంబుగ గోవబాలకో 

త్కరములంగూడి యుంటె నటం 1 గ మృతరంబగు వూవుంచేనియల్ 

వరుసంగల గోలి శని తమి 1 బంభ రబ్బందము రయుంకృతుల్ మహ 

త్రరముగ దిగితానములః 4 దద్దయు నిండంగం జెనె న_త్తటీన్, ౧౪ 1808 

చ. ఫలముల మెక్కి మెక్కి మృదు$భ వ్యరవంబులం గూనెం బతు లా 

స 6 జ టీ 
రాజ్ఞాంతు నిర్భయా లోకా యథాదస్యూన్వినానృవ. అని మూలము, 
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కొలయకులు (వోదినుల్ గిరులు $ కూయుచు నున్నటులుండె వాని మో,. 

తలకుం బ్రతిస్వనంబుగను; $ దత్సమయంబునం గృప్పమూ_ర్రియు౯ 

బలయుతుం డై వ్రజార్భకులు $ బల్వీడి వంటను రాంగ నవ్వనిన్ 9 1809 

_ క. భెనువులకా మేపుచు ముర్కళనాదము నింపుగుల్క_. $ లల నొనర్చె౯ా 

మానసమోద మది మున్నేనాండును చెలియనట్టు $ లే కల్లీంపన్, ౨ 1810 

ఉ. మందవసీంచు గోపికలు 4 మాధవ్రు వేణునినాద మిద్దె యా 

నందము నింవె నంచు విని $ నాదవరం బదియే వరోతవుం 

దుం దగియుంట నెచ్చెలులోతో నొకకొందలు వేడ్క మె నుతిం 
పం దమి నాలకించిరి నబా సని మెచ్చుచు మాననెత్రలున్. 3 1311 

ఉ. ఆమురళనినాదమును 4 వోరితరం బని వెప్పునపు చే 
తోముద మిచ్చునచ్యుతుని 5 దోయజనే త్ర్రుని సంస్కరించి మా 
యామనుజొం డతండు మును $ పద్భుత చెష్టలం జూవంగానను 

ద్దామతదీయచర్యల నితాంతము వారికిం దెల్పుచుండంగన్ . 3] 1312 

. సరణోదీపనమున న్యా సరనీరుహూనేత ల వగు$సాాంతంబులు సు 
ఆఫీ ద 
స్థిరతం దప్పును గావున బరినుతి చెయంగ లేక $ వారుంద్రు, విభూ.! ౮౪ 1818 

. అవతంసముగను బీర్ల ౦బును ధరియించి కొండగోలససుముంబు 1 కోరి కర్ణ 

ములయందు నిడుకొని $ సులలితవోాటక కపిళ వస్త్రంబును $ గట్టి వైజ 

యంతియకా మాలీక $ నాద్భతి ధరియించి మురళేకో_త్తమరంధ్రశములను పోరి 

తమ మగు నధ రామృ్మతమునం బూరించుచు నాత్మ పాదాబ్దవిన్యాసమునం ద 

లే. దియభాగంబు నతిరమశణీయముగ నొ,నర్చుచుకా గోవబాలురు 1 నై జకీర్షి [చ్చె. 
గీతములు పాడుచు౯ వెంట 4 నాతతముగ్క నలరి రాగ బృందావనీమపుడు చొ 

క, వనజాతు(డు నటవరవప్పువును బూని సురల్ నుతింపం $ బొలువుగ మురళి 
నినద మొనర్చంగ నయ్యద్కి యనువమమై భూతవితతోయాత్మ లలరంగన్. ౫ 

చవెలలేలగ6 దన్ని నాదం, బలరుచు వ్రజవానసిగోపి$కాంగన లోౌగి ని 

మ్లుల నాలకించి యీావిధి, బలికిరి యొండొరులతోడ $ వర్ష నరితిన్. ౬ 1316 

క నిరపమళుభ కరమూ_ర్తిని హరినికా వర్లి ంచునప్పు $ డాత్మ ల నీశు౯ా 

స్మర మోహనరూవుని గని, వరిరంభణ మాచరించపద్ధతిం గనుచున్ . = 1817 

ఊఉ. కన్నులు గపబ్రనందులకుం $ గా ఫలమొక్క_ండు 'వేజుకల్లునె 

కన్నియలార! యీడుసరి $ గాం దగుబాలురలనాడి వెడ్క_ నీ 
చిన్ని కుమారు లీవసులే-చేరువం గానకుం బోవు వేళలకా 
గన్న దె భాగ్యమన్న నిశతగల్లదు వెజొకం డిట్టిదుర్విలో న్, ౬6 1818 

మ. మురళినాదము చేయుచుకా లలితమై $ మోహంబు గట్రంచుచుక 

రం 

ew 

క్ర తా 
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లు 

బరమంబై తగి సత్క_టాశ్ములనుం $ బై జల్లుచుకా మించు సుం 

దర రాట్పూనుల నెమ్ముగంబులను మోూదంబొప్ప సంతృ_వ్రీగాం 

బరికింపందగు నంతకంళు గలదే $ భాగ్యంబు వట్ొం డిలన్. ౭ 1819 

సహ కారభూరుహ 4 చారువల్లవ బర్ధిబర్హ ముల్ పుప్పు_స్తీబక సరోరు 
హోోత్సలమాలిక $ లొప్పుగా ధరియించి వానియంతరమున 4 మాననీయ 

నీలపతచ్చాయ $ నెగడువస్త్రంబులు కనంబడుచు౯ వింత $ గాం జెలంగు 
వెషంబు గలుగుట 1 వివరింప నాట్యరంగంబున నటులట్లు $ గామనోజ్ఞ 

. మురళి వాయించుచుకా సాటిం $ బోల్పలేక, బాలకులయంతరంబున 1 లీల నీకు 
మారకులు పూడం జూడ సీమ్మదము నొసయు, చున్న వారలు కంటిరోకన్ను లార, 

. అనివర్లింవంగం గొంద అబ్బముఖు లయ్యా ల! యిదే నేణు విం 

తని సిద్దాంతము చేయరాని దగుభాగ్యం జేమి గావించినో 

వనసంభూత మిదాను; స్థావరమన౯ ) వంశం బె యిద్దానిదాం 

గనుండీ యిట్టి ద దెంతభాగ్యము నిట్ 1 గావించెనో ప్రాగ్గని౯, ౮ 1821 

. చెంతనుండి తన్ను 4 నేవించుగోపిక,లకును సులభముగ దొరకని యథధర 

సుధను డొలుత స్వచ్చ $ నొంప్రగ. గ్యోలెడు, నిట్టి వేణువునకు నెంత ' ప్రీతి, oy 

. జలము లొసంగి సెంచినవని $ కె వలినుల్ గద యవి దీనికి 
a యై సూ 

యలరుచుం బూచినట్రి కమీలావళి దంభమునకొ గనుంగొనం 

బులకిత గాత్ర, లయ్యుఢడిని $ బూజ్యతదన్వయజాతభూరుహం 

బులు మకరందదంభ మున $ బూతముద,శు శ్రువులక్ వెలాచ్చెడిన్. ౮4 1828 

తమవంళంబునం బుట్టిన, కమలాతుని భ కుం చ్చి తిం 4 గని కులవృద్ధుల్ 
పృమదమునం దేలి "బాప్పో,దములకా దగురిత్ యిచట? 1 దార్కాణమగున్. ౯ 

. కనుంగొనుమా సఖి! వికచకంజదళాముండు వేణు వూయంలా 

విని వనబర్థిణంబు లొగి 3 విష్ణుని నీలఘనంబుగా మనం 

బున భ్రమియించి బ ర్హ్రముల గ మోదము పొంగల్ విప్పి నర్తనం 

బును సేలుపంగ నె త్రేములం 1 బొల్చ్బెడు స _త్స్వ్వము లక్షై నిల్చుచున్. ౯౪ 1826 

తమ పనులెల్లమాని కనం $ దామరసాముని పాదపద్ధయు 
గృము నిడుభాగ్యముకా గలిగి 1 త్షస్టలి నెందును నాత్మ తుల్యభా 

గ్యము కలదంచుం జెప్పుటకుం $ గాకయె యీవనరాజ మెంతొ యు 

_త్తమ మగుక్షర్సినిం గనియె $ ధన్య మె యీవనమో సఖీమణీ.! ౧౦ 1926 

, అరుదగువేవమూని వనోమందు వివరము వేయువు౯ా మనో 
పహరమురళీనినాదమున $ నందం ద న్పెడునందనందనుం 

బరమకృపాస్ధిం గాంచియును $ భవ్యనినాదము నాలకించియు౯" - 
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ew 

హరిణులు కృష్ణ సారముల 1 నాద్భతి మాజంగలనాడి యింపునన్. ౧౦౪ 21327 

పరమ ణఆయవిలోకన, భరములం బూజిం చెడు౯ా స్వ భావజనితభ 

కరత? జగన్నాథుని శ్రీపర మేళ్ళరుం జ్మిత్త మేమొ $ పరికింపు సఖి. ౧౧ 1820 

. జననము తిర్యగ్టాతిని, గని మూథనతిత్వ మూని$ కడు ధనము ల 

య్యెను జెప్పనేటి శే సఖ!) మనపతులో జన్మమునను $ మానవు లయ్యున్.౧౧ 
- అల్పబుద్ధులౌట $ నాపర మేళ్వరుం గనెడుకొర్కిం జాపుశగముల హరిణు 

లట్లు లోకనాథు $ నందు వ్యాపింవంగం జేయ నో ర్తురొక్కొ_ చెలి పలుకుమ. 

. గోపిక యొక్క_ర్తు 1 కూర్తి వచించె నోసఖ! యక్షై చూడుమా సారసాతు 
లకు వెడ్క_నించు సుల్ల బీతేరూపము నీరముగల స్ట (శికృష్తునిం ఏ దగం గనుంగోా 

నియు మనోహరముగ $ నెగడు త ద్వేణునినద మాలకించియు $ నచెవిమాన 
ములం బోవు త్రిదళుల పూవుంబోడులు తమప్రాణనాథుల యంకశభాగములను 

- నున్న వారయ్యు స్మరతావ $ మోర్వలేక 
ఖరన్టినారము నశియింప 4 దమకబరుల 

నుండి సుమములు రాలంగ 4 నొగిం బరవళ 

తను గనిరి నీవు వెడలంగ $ మనము లడల, ౧౨ 133] 

కనుమా యల్ల దె గోవులు, వనజాతుని దివ్యవదన వారిజగత ప 
ణునినాదామృతమును జృక్క-_నికర్ణ పుటంబు లెత్తి $ కడు దమిం గోలున్ ౧౨] 

క్కేవులొగిం దద్దీతం, బాపగిడిగ నాలకించి $ యాయమృతరసం 
బేపారు కర్ణ వుటముల, నాపగిదిం గ్యోలుచుకా మవోళ్చార్యుముగన్ . ౧౨౮ 18388 

. జననుల _స్తన్యముం గ్రా, గోలం,గను దహన మోర లళ్లు $ కదలింపక యుం 

చినజాడం జూడుదమూ న్మెమ్తునములం దగు ప్రీతి యెంత$మా త్ మొ చెలియా! 

. ఆనందంబున శ్రీహరి, మానిత రూపంబు దృష్టి శమార్షంబున స 
కె ద 

మానసమున నిడి గాగిట్క, నే నియతిం గదియంటబేసి $ యేమణి తనువ్రల్. ౧౩ 

. నిలుచున్న వ్యృశ్రుకణములు, జలజలరాలంగం జూడు సఖ 1 వేతొకచో 

టులం జూచి తె యచ్చెరువుం, గలిగించెడు వార్తవినుము + కదలనిపూన్కి_న్.౧౩ 

మ. వినవమ్థా! వనమందు నిందు. బులుయగుల్ $ వీకీంసణగా మానుచే 

యని తోంచుక౯ గడువింత వార్తయిడె యెకట్లన్న ౯ మనొజ్ఞంబు లై 
కననౌ పల్ల వముల్ గలట్టితరుశాగఖల్ చక్కలూా నెక్కి య్ 

వ్యనజాతామం డొనర్చువారిమురళీ $స్వానంబు నాలించుచున్. ౧౩౪4 1887 
చ, ిదియగు నిట్రిదంచు వదోయింపంగ రాని సుఖంబు గాంచి స 

 మ్లదమొదవంగ నేవలుకుం + బూని వచింపంగనమాని కృష్ణమూ 

-క్టిదగు మనోజ్ఞ రూపమును 1 ద్భ_ఫ్రి వీ గాంచుచు మోలితాశుముల్. 
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గదురంగ నొప్పుం జూడు మదె $ గాఢతవంబున మౌనివర్యులున్. ౧౮ 1888 
వ్ శుతిహితకర్మజాలముల $ శుద్ధమతుల్ తగంచేనీ తత్సల 

వ్రృతతిని గోర మాని శ్రతోపాదవపశాఖలయందునుండి స 

మృతి వారియందె దృష్టిదగుశమాడ్కి_. నొనర్చుచు శర్మమొంది త 

ద్ధితతమగతముల్ వినుదు + రివిహాగంబులు నళ్లు యుండెడున్. ౧౮ 18839 

నీ. చేతనంబులుగల  భూతంబుల వగువా_్హల నట్టులుంత మోాశతటిను లెల్ల 

నీముకుందునిగీత $ మెంతయు నాస క్రి నాలకించుచుం దమీయంత సుడుల 

తిరుగుడులను దమోతీ వ్ర వెగంబును సడలించి పొడమిన $ స్తరునియురవ 

డిని దెల్పుచుకా మహార్సినిక రకర ములం బంకరుహూంబులం 4 బారితోషి 

లే కములుగాం బట్టుకొని హరిక మ్రపాద 

జలజయుగళంబు గనరాక $ యలరురీతిం 

జాల్పుచున్న వి మాడుమా $ తలిరుబోడి ! 
యింతకును మించంగలదొకొ 4 వింత మెందు? ౧౫ 1840 

మ. మురళిస్వానము వి_స్పరించుచును రాగముంగూడి గోపాలకో 
త్క_రముల్ వెంటను జేరి కొల్వం బశుసం?తానంబుల౯ మేవ్రృచు౯ 

వరకాళిందితటంబునందు రవితాగపంబుం గడుం గాంచు శీ 

హరి కాయెండయె సోంకకుండ జలదం $ బత్యంతముం బ్రీతితోన్, ౧౫|| 1841 
తే, విరలనరిపోలు శిశిర లీకకరసువృష్ట్రి, గురియుచు౯ా దనయాకృతి $ గొడుగులాయ 

నలవరించుచు నేవించు 4 నంబుజాహీ భూడువూ దీనిమించిన 1 చోద్య మున్నె! 

స్సు, కృతకృత్వల్ గద యీాప్రళందవనితల్ 1 కీ ర్రింవంగా వచ్చుంగా 

యతివా! వీరిని శ్రినితంబిని యురోశజాలంకృతం చై తమికా 

రతిపళ౯ హరిపాదవద్మయుతిం దశడ్రా,గోన్నతిం గాంచి య 
చ్యుతుం డిభవ్యవనాంతరంబున వివా$రో తాహముం బొందంగన్, ౧౬౪ 1848 

చ. హరి చరణారవిందముల $ నల్లన నీతృణరాజి నుంచంగా 

సురుచిరరీతి నం దలరుశచుక౯ా దగనవ్వరకుంకుముంబు నా 

దరమునం గాంచి ప్రీతిగొని 4 ధన్యతం గందు మటంచు మోమునం 
దురుకుచమండలంబున మహోద్యుమ మొప్పంగం బూనీకొం చొగిన్. ౧౭1844 

తే ఆధిబాధితలేగాక 1 యలరుచున్న, వార లివ్వారిం గాంచిన $ సారసాతీ 

యెంతొ” సంతోవమ మయ్యెడు నేమునట్టి, భాగ్యమునకర్ష్మ లము గాము1వలుకు లేల, 

నీ, రామకృష్ణుల రుచ:రామలపాదసంస్పర్శ్మనంబున సంతక$సంబు నొంది 

చారలకుకా గోవ బాలకులకు గోవులకును. చానీయముల్" 3 ప్రకటరుచిర 

హ్ ర / ॥ - జరా ఎకి! లి: పుణ్యాకపుళింద్య ఉరుగాయపదాబ్దరాగ శ్రీకంకుమేన ఆని మూలము, 
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తృణకందమూలముల్ $ దివ్యఫలంబులు తగురీతి నమరించి 4 థా త్రిధరము 

లం దు_త్త్సమంబగునట్టి యోోాగిరి హరిదాసవర్యం బన + దనరుచున్న 

లే, దతివ ! కంటివె; గోవులయం,ఘ్రి బంధ, రజ్జువులు మెడత్రాట్లు శీరములందు 

మూయ్రలందును గనంబడ 4 గోవబాల్మయుతిని సహజులువీరు భేశనుతతిలనాడి. 

చ. మనమున కింపుంబెంచు కలీమంజాొలశోబ్దము లొప్ప వేణుని 

స్వనములం బర్వంబెయుచును $ భాసురలీలం జరింవ నాస్వనం 

బును విని జంగమంబులును 4 బొందుగ స్టావరముల్ స్థరతషముం 
థి 

గనె బులకాంచితత్వమును $ గ్ర గ్ న్నన నీ ఇలులార! యూడుయడీ! ౧౯ 1847 

లే, జంగమస్థావరంబులు $ నరలగం దాజు 

మాటుగా మాజా జ్తే, మిగీమ్హాడ్కి_ నెందు 

గంటిమే యెవరి జెప్ప 1 వింటిమే య 

టంచు బవుభ ంగులక౯ా వినూతించుచుం దమి. ౧౯ 1318 

చ, వనితలు రామకృష్లు లటీభ వ్యతరంబుగం శేలిసల్పం గా 

మనములం గట్లువే వ్రేమమున మంజులంతిం బరస్పరంబు చ 

క్క_నిగలతి సన్ను తించుచు నీ కామము ప్రీ తిని దన నృ్మయత్వముం 

గనిరి మవానుభావులను $ గాంచిన నెంచిన సత్భలంబ యా. ౨౦ 1849 

దరువదిరెండవయ థా్యాయ ము, 

అరి సోపికావస్త్రాపహరణము. థ9తా- 

క, నరనాథున కిట్లని మున్మివరుం డువదేశించి మజీయుం 1 బలికెం బరీతీ. 

ద్ధరణళ ! వినుము వనమున హారి యటువిహారింవం బూనుశన_త్తరుణమునన్. 

క. హేమంతం బరుదెంచెను, గామితముల నొసల నందు. ? గ్మమ,తరం బే 

యా మార్లశీర్ణ ర మాసం, బామాస మె విష్ణువూజ శ కర్ణ తమంబా. ౪ 18351 

. ఆమాసమున వ్ర జీమందు ' నెసంగడు ప్రాయంపుగోపికల్ $ వరమనియతిం 

గాశ్యాయనీ జేపం $ గడుభ క్రిం బూజించు వ్ర తము బూనిరి దాన వాంఛ లెల్ల 

సమకూరునని హావిశమ్యం బె భుజించుచు నుండే; తద )త $ ముొుక్క_మాస 

మాచరింపం దగు 4 నందు వారలు సూర్వుం డుదయింవ నుండంగా 4 నురుతరమగు 

లొ 

లే. భక్షి గాళిందికిం బోయి + పావనజల్కములను స్నానంబుచేసి యోమునసమిాప 
మందు నిసుకనుగూర్చి కాశ్రత్యాయనీస్వు, రూపమును బొందుపజచి తోద్దూ/వమం 

క. పరబేవి నావహించుచుం బరిమళ గంధ ప్రసూన $ వరవోరములక్ (దు, 

నిరువమధూవంబుల శ్రఃకరదీపంబులను బూజం 4 గావించి తమిన్. ౨౪ 1859 

శాం-భాగ-2] 
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నీ. పావనతమములౌ 4 భత్యుభోజ్యాదిక నై నై పద్యములను బండ్లను జిగుళ్ల 

దండులంబులను గాగత్యాయని ముందట నునిచి పూజించి భో కుత్క_టమునం 

గరములు జోడించి 1 కాత్యాయనీ ! ! మువామాయికా బ్రవ్హోండకమండ లా ధి 

నాయికా "దేవి మవాయోగినీ నందగోవకుమూరు నాశకుం బతిచేయు 

ఆ. మంబ! నీకు వందోనాళి యొనర్హ్భు నం, చెబుకపణుచు నర్గళకమే పాసంగు 

నట్టి మంత్ర జవము 1 న_త్తతీం "జేయుచు, -వేలువేజం బూజ + విధిగం చేసి. ౨౪ 

క, మనమునందగు వాంఛను శ్ర వనజాతునింగోరి భక భావంబుల నా 

. తనినే తలయ చజస్రము, మనసులు హూరియం దె నిల్వ $ మాసంభబెల్లన్ . 64 

ర వ్రతనిరతిం బుచ్చుచుకా నందతనూజుండు వతిగ మాకు 4 దగుంగా కనసుచుక 

మతి నెంచి భదృ ద కాళి నియతి బూజించిరి వృతాంతమందు౯ వారల్. ౫ 

పేన్ ఒకనాండు నాల్గుఘటక ల రాత్రి తియె యుండ నన్యోన్యనామధేేయములం ్రీ వీతిం 

'విలుచుచు నతిళయ ప్రీ తిమె నేన్యోన్యకరము లూతంగంగొని $ కమ, గతుల 
గాళింది శేగుచుం 1 గంచనచేలున చరితాళిం బాడుచు $ స్నాన సునవ 

వంగం బోయి రంత నాశవడంతులు నదిగట్టునం దె పుట్టంబుల (1 నంతేకుమును 

తే, స్ట వునిచి నట్టులె యుంచి యా $ యుదకములను 

“స్నా నమొనరించుచుకా గ ష్టు చంచ ములను 

చాడుచుండిరి తదాష_ర్హం $ బరమపురుషు 
డఖల యోగీశ్యరేశ్వురుం 1 "డాత్మ తిల ey 1857 

క, వనితలు పూనినసు వ్ర తృమును సఫలముగా నొనర్చం 4 బూని వయస్యా 

లినిగూడి యచ్చ టికి బోయెను వారిం బరిత,చేయ 4 నెంచియె యెలమిన్. ౮ 

తే, కర్న సంసిదికొబకు నాశకంజనయనుం డానదీతీరముననున్న $ యంబరముల [ను. 

నెల్లరుం పీనీకొన నీహావృతు మొక్కల డందు నుండుట నెక్కె నాశయర్భకులు 

క, కారణ మెటుగకయే యా, వారిజదళ నే త్రుగూడి $ వరుసగ నీవ 

త్షారుహము నెక్కి నవ్వంగం సోరికం బరివోసవాక్య$క విదుం డగుటన్ .౯ 1860 

సా నీపక్షానహా మిద్ది పూజ్యతమమై 1 నిత్యంబు వైమానిక 

(శ్రీనాజ్యంబయి  యొప్వ్యః మోర లబలల్ 4 చి త్తంబులం దించుేే 

. వా్యాపారాంతరముల్ తలంవక మహాశభ క్త్యద్ధతి౯ వచ్చి మో 

నిరాపుట్టంబులు చకొనుం డభిరుచి౯ $ మేలొవ్వు మా శెంతయున్. ౯౪ 186] 

1 “.ఊవస్యుస్టాయనో త్రై సై న వి” అని మూలము. ““'ఊషనీఘటికాచతుష్కూవళివ్ట కాలే” అని 
వ్యాఖ్య, ల “గవాం స్పదభిశే యక కృష్ణో యో గేళ్వ రేశ్వరం, వయ సె మ్యైరౌవృత స్త స్త తృగక స్తోఠార్య 

సిద్ధయే” అని మూలము, 



౨౨.) దశళశమస్క 0ధ ము. 1685 

డడ. నావలు కిద్ది సత్య మనినమ్తుండు నర్శముగాదు సద్వ తం 

బీపగిదిం బొనర్చి కృశశయించినమాకడ మేలమాడలా 

నోపుదునే యదించుకయు $ నొప్పునె యింతకుము న్నసత్య మే 
నేపగిడికా వచించినడి $ యించుకయైనను "లేదు నమ్లుండి! ౧౦ 1862 

చ. అనృతము నే వచింవ నని $ యందటు వీర లెటుంగుదు ర్షనుం 
గొనుడు సుమధ్యలార! యివిగగో వసనంబు లొకొక్క_రే జవం 
బున నరుదెంచి శై కొనంగఠబోలును గుంపుగం గూడి మైనం జే 
కొనందగు దీన నెద్ది మదిం 4 గోరుదురో యటుచేయంగాం దగున్, ౧౧ 1868 

చ. అనియిటు లాపరాత్సరు(డు $ హార్ష మున౯ బరివాోనవాక్కు_లకా 

వనితలు చక్కంగావినంగ6 $ బల్కిన గోవిక లు చె మవా 

హానిని మునింగి యొండొరుల + నెంతయుల. గాంచును లజ్జ వెంపున౯ 

మనము లనుండి వ్ర త యొకమాడ్కి_ని నవ్వుగ వెల్వడం నడున్. ౧౨ 261 

చ. జలములనుండి వెల్వడంగథజాలక యందె- వసించియుండి; రా 

జలరుహూనాభు. డిప్పగిడి $ సంతసమొవ్చంగ మాటలాడ నా 

వలుకులు స్వీయచి త్తముల $ బల్వడి లాగంగం౭ గంఠదఘ్న ని | 
తల సలీలాంతరాళమునం 1 దద్దయు మేనులు కంప మొందంగన్. ౧౨౪4 1865 

న చలి బాధ యోర్యం జాలమి జలజాతునితోడ నిట్లోఛానలు వెడం 
బలికిరి కృష్ణా! 2యునయం, చెలమిం చేయకుము పాడిగయే యిది నీకున్, ౧౩ 

క, మానందరాజునకు. బయ, సూనుండ వని వృజమునకును $ సొంపులంగూర్చం 

గా నిల్చినృశ్రీవారి వని యే ని న్న జీలితిమి* చెప్పళనేటికి మటియున్. ౧౩౪ 
క. వడవడవడంశెడు మాకుం, దడయక వస్త్రమ్లు లము గ్గ దయగలన్యామిోా! 

వడంతులము గామె మమ్మిటు, లడలించుకు పాడియగునె § యాత్త నెబుంగవే. 

చ, వనితలమంచు వీ సీర్వెడలుకభ ంగియె పాడియుం గా దటంచుం జ 
ల్లనిజలపూరమందు నొకశలాగున మున్తి తవీంచుచున్నయీి 
వనరుహనేత్త అకా వగల $ వారక త "షలయేయరా దటం 

చును దలపోని వస్త త్రనుల + చొప్పుందలంచి యొసనంగుమా త్వరన్ ౧౪ 1369 

తె, ఛ్యామసుందర! ధర్మంబు $ లరనీ యెటుంగం 

జాలుదీ వాక్క_డవె నీవవచనము భంగి 
'చేయువారముసుమ్లు చాశసీకలమాట 

వస్త్రముల నిమ్లు స్యాయమ్ముం 4 బర నిమ్ము. ౧౮ 18370 

కక p ఇ et 1 “సత్యం ద్రవాణినోనర్మయద్యూ యం, వ్ర తకర్శితా!, నమయోదితఫూర్వంవా ఆన్ఫతంతది మే 

విదుః” ఆనిమాలము, 2 “మా&౬నయంభోకి” అనిమూలము. 'అనయం అన్యాయ్యమ్" అనివ్యాఖ్య- 
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చ, మనమున జక్క_నెంచి గుణశమండన! వీరు పురం యు లంచు ని 

వృనిసరిగా దటంచు. దగూభంగిం దలంచి మదీయవస్త ముల్ 

వనజదళతు.! యిమ్ము వలుశవాక్కుల వేడలనేల? ర చూయవే వ 

జనవతితో వచింతు 1 మిది 1 సత్యము సత్యము సత్యమం చనన్. ౧౫ 1871. 

. విని భగవంతుం డి ట్లనియె 4 వీతమనఃవరితావలౌటం బా 
వనతరసున్తి తం బలర శ వర్సిలు సారసనెత్ర లార! మా 

రనయము నాదుదానిక'లె 7 యనమదు క్రిన 'చెయంగాం దగుకా 

జన దిశ జాగునేయయగ( న$సంశయవృ త్తిని రండు రం డి టన్. ౧౫౪ 1872 

మోవసనంబులః గ్రైకొనుం డీవృతమునందు నున్న $వివె వస్త్రంబుల్ 
నావిని యల్ల వురంధులు, శ్రవిభు నానలిగ హించి 5 శీతకృతా_ర్టిన్. ౧౬ 1878 

, తనులలతికల్ వడంకంగ నిశ్రతాంతము శ్ర్రలకు నై జమెనవొ 

ప్పున మరియాదం గావంగనుబోలిన యాస్థల "మొక్క_ చే జవం 

బొనరంగ మూనీకొంచు నది + నొక్క_ట చేల్వడివచ్చి రంత నా 

వనజదళాక్షుం డీళ్వరుండు $ వారలు స్వాజ్ఞను బైకి వచ్చుటల్. ౧౭ 1874 

. మదినెంచి వారినోమ్మదులు శుదములయి సద్భావమునం దగి * సాధుసమ్హు 

తములయి యుంటకు 1 దాను సంతోషించి వారిజవ్వనమును 1 వారిభ క్రి కిం 

జక్క_ నాలోచించి 1 నిక్కపుభ_క్షికి గడు మెచ్చుకొనుచు వృతుమ్హును దిగి 

వచ్చి భుజంబున $ వలువలు గన్చడునట్లు చేయుచు బ్రీతోయలర సున్నీ 

. తము వెలంగంగ నిటువల్కె_ 5 నమలభ క్రి 
మజీపరీత్సుంవం గాం గోరి శ) మహితచి త్త 

లార! విను. డొక్క_మాటను ఫశ మిరు సువ 

తమును బూనినవారుగశద యటులయ్యు. ౧౮౪ 15/5 

. వలువలం వీరమందు నిడి $ వారిని స్నా నముచేయుచుంటయుం 

దలంచిన దేవికే మిగుల $ దప్పానరించినయట్టు లయ్యుని 
ముల నఘ మచ్చె దానినొక్గమూలకుC ద్రోయ శిరస్సులందు నం 

జలు లిడి (మొక్కి వస్త్రములం $ జయ్యనం గైకొనుం డంచుంవెడ్కతోన్. ౧౯ 

2న, హరివచియింవంగా వనిత 4 లాహారివాక్కు_లు ధర్మయు_క్రి చెం 
బరయు శొజింగి నందనుతుం 1 చావనచిత్తునిగాంగ 4 నమ్హుచుం 

గరమున నొక్క_టకా దమసు$ కార్యము పండ నమస్క_రెంచి రా 

కరము యథాప్ర కారముగల $ గావుగ నుంచిరి మానరత. కై. 18377 

1 “భవా నాహాశావీత్య శుద్ధభావ వ్రసౌాదికకి” ఆని మూలము. ల దీనికి మూలములు నాగర 

ఇపతిలో లేవు 
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చ. వనజదళాతు. డవ్విధిని $ వారలు ముక్కంగం గాంచి ధర్మ యు 

_క్రీని దగునట్లు వల్కె నిది 1 శేవలశాస్త్రవిహీన మాటం జ 

క్క_నిఫల మూయయజాల దొ కేతై నతి నెవ్ష(డు సల్ల యచ్యుతు౯ 

వనరుహనాభు. దృప్రిగను 5 భంగి నొనర్చంగం బూను వానికిన్, 18378 

తే. కరము ఛేదించుటయె పాషహరము గాంగం 
దగిన పాచితమని గొొప్పీభధర విదులు 

పలుకుదురు మరు రెండు మషోతుల నిజళ్వ 

రునకు 'మైొ,క్కుండు ₹ శాస్తి క్త క శ మనంగ6 దగును, 1370 

క. అది నాకు. బ్రియతరం బ య్యది చక్క_ంగం జేయవలయు $ నంహాః ప్రశమం 

బొదవంగం జెయంగోరిన, నిది యికై చేయవలయు | హితమగు మోకున్. 1380 

తే, ద్వివిధపాపములను జేసితి రిపు డెట్లు, వానిం దొలగించుకొన మోకు వాంఛ యేని 
పాణేయుగ్న ౦బు నెత్తి సద్భ క్రి వంద్క,నము లొనర్చుం డటంచు న (శశేనాథుం డనిన, 

. వస్త్ర హీనంబుగ $ వారి మునుంగుట వ్రతభంగమని యెంచి $ వనజనాభు 
పలుకు హీతంబని $ భావించి వ జసుందరులు కార్య మద్దాని 1) సలలీతవిధి 

సార్లకంబుగం "చేయ $ నాత్మ లంహం దలంచి సకలకర్ష్మ ములకుం $ జక్క-నిపఫల 

భోతుడై యఘములం $  బోకార్చు శ్రీవ హారికిని మ్రొక్కి ర త్తటీం $ గేలుదోయి 

తే, మోడ్చి; యీవిధి గోవికల్ $ మొ క్కు_టయును, సర్వ కార్యసమద్ధు. డౌశచ క్రి చేవ 
కీతనూజుండు వారిభ1క్షికిని జాల, సంతేసం బంది న్నెహంబు $ సాంద్రమగుట, 

క, మనమున దలంచి త్భ_ప్పిం, గని వారల వస్త్రములను $ గడువడి నొసం ౫౧౯ 

వనజాతుం డట్లువ స్త్రం,బును మాని మునుంగ మోకు 4 బోలునె యనుచున్, 

క. సరసీరుహనే త్ర ల నోపరమణులక్ దోంచినట్లి స్ట పద్ధతి వంచిం 

చె రయంబున నిచ్చటికే, యరుదెించి వంగ గ్ర హింవుం స డంబరచయమున్., ౨౧౮౪ 

క, అనుచు౯ నిగ్గు తొలంగ నొ్కొయ్యన చేర్పులు గానంబడంగ 4 నదలించెను; నే 
ననునది సత్యము నర్శం, బనితలయకుం డనుచును బరోవాసముచేనెన్. ౨౨ 18985 

. చేతులుజోడించి $ చేరిమ్రైొక్కుండని బొమలంబోలె సోర్చువెలయంగ 
"నాడించె వలువల 4 నవ హోకించినయట్లు గనంబజచెను, బ్ర తిం 3 గంజనెత్రు, c 

డి 'బ్రైన్ని విధముల 1 నెంత పరీషీంచినను గోవీకలు నంద+సందనుపయి 

నించుకైన ననూయ $ హృదయంబుల౯ గన రాషర మేశుని $ యసద్భశ తమ 

తే, సారసంభాహణంబున $ శర ముంది, యుంట నంతేట వార లత్యుత్సిమాంబ 
రముల ధరియించి లజ్ఞాభ కరమున గృష్టు, నందుం జి త్రములను జేర్చి $ యవళలగు 

*చ, కనుతుదలందు లజ్ఞయు ని్గకామము నాట్యము సల్పుచుండం గ్భ (చు. 

2 

ew 

% 4 బ్ అ . తాసాం విజ్ఞాయ భగచవాక స్వపాదస్పర్శ కామ్యయా, ధృతవ్ర,తానాం నంకల్బమావా 

దామోదరోఇబలాకి సంకల్పోవిదితస్సా ధ్యో 8 భవతీనాంమదర్శనం” అని మూలము. 
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లైలా 
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ప్లుని గనుంగొంచు సుంతయును + జోటునుమూార్చక నిప్పియుండి రా 

వనితలు స్వాయపాదయుగ వారిజముల్ స్పృృశియించువాంఛం జ 

క్కని వ్రృతమూనియుండుటను + గాంచన చేలు జెత్ంగి యాదృతిన్. ౨౮ 1887 

. వారల చొసంకల్చ్పం,; బేరితియొ యనుచు నెంచి $) హిత మగుట మదికా 

చేరిచి యి ట్రని పల్కె_క్; సారమనీషం జెలంగుశనాధ్య్యులు మారల్..౨ర 18388 

. ననుం బూజించుటయి మ్య మనముల సంకల్ప మనుచు 9 మది' నెబుంగుద్యు దా 

నిని లజ్జ సెంపునం ద్కెల్బను జాలక మోరలున్న భంగి యెణుయగుదున్. ౨౦|| 

ఏరీతి మోమనంబుల, నారాధించితిరొ ఫలము 1 లశ్తు కలుగుకా 

మరింక వెతల నొందక, గోరికలెల్లను ఫలీంవం 4 గొదువపడకయి. ౨౫ 1890 

. సంతేనంబు గనుయడు 1 స్వాంతంబు నావయ్యి నిలీపియున్న వార 1 లిలను గలుగ 

వారికామములును $ వరుస గామోపభో,గమ్లుమాత్ర త మునే 4 గావు నిజము. 

యవముఖ థాన్యుంబు 1 లంకురళ _క్రిచె నలరారునట్టి వె 7 యయ్యు మంగ 

లమున వేంచిన. గ్వథోతములౌచు నవి మరలనువీజతను గాంచతగను దగునొకొ 

యట్లు లే నాయందు $ నాత్మ నుంచినవార లఖిలార్ధలాభ ౦బు $ లందంగలరు 

మరల జన్మ ముం గాంయచరు వార్ము సతులార! కార్యాయనీవ్రః తకు, నిష్ట 

, చక్క_య ఫలం మోసువాం+ఛ లును ఫలము 

నీయలాంయజూలు; నాదగు 9 కృృవకుం బాత్ర, 

తమములయ్యెును; మిరు గేహముల "కేగుం 

డిస్టు రాంబోవురాత్రు,ల $ నెలమిమోలు. ౨౭ 1892 

. ననునాడి భూరిమోదంబున నుండగ గల రటంచుం $ బూని యశోదా 

తనయుం డాజ్ఞాపింపంగ, వనజాతుని కాసనమున $ వారిజనయనల్. ౨౭4 1898 
. సంవూర్ల మనోరథలై, యింపుగ శ్రోకృష్ణదివ్య $ పహీతకరవదముల్ 
పాంవీరివోవని భ_క్షిం దృలంవులు నిండారంగాం దశలంచుచుం గడశన్. ౨౮ 

, చని అంతో కష్టంబును వనజాతుని విడిచి పోవ $ వళ మెట్లా నో 

జనవర! భగవంతుని ఛ్యాసనమున వా రేగి రసు శ సద్భ్మ ంబులకున్. ౨౮ 890 

. ఒకనాడు నీ శికృమ్లుం 3 డుద్యమంబున గోప బోలికుల్ కన్ను గొీల్వంగ రాము 

డాదరంబున రాగ 4 నావులం దోల్కొని బృందావనమ్మును $ విడిచిదూర 

మరిగానుు దత్కాల మర్కప్ర వ,తొవంబుం గనంబజఅచెడునది + గాన నర్క.. 

కరములు మింట నొశక్క_విధంటుగా వెల్లుచుండం దతాపంబు 4 పుండరీక 

కే, నయను మేనునుసోశకుంోడంగC గొన్ని సాలములు నై జళలీతలచాషయల నొగి 

నాతవ త్ర ంబులుగం జేనీ $ నట్లు కాన్క బడంగ బాలకులం గాంచి $ భవ్యరితి. 

వ, స్తోకకృష్ణాంళ ద్ధి శ్ర రాముసుబలార్షునవిశాలవృషభ, తేజస్వీ, "దేవవ ప్రష్థవ రూథసు 
లను వారింబేర్కొని యావృతుంబులం జూవుచు ని ట్ల్టనియె. ౩౧ 197 
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చ. కనుగొను డీమహీజము లఖండత రామలభాగ్యవంతముల్ 

ew 

వినయము కన్సడకా బరుల $ వృద్ధి కె జీవితముకా వయించుచుళ౯ 

వనటనుగూర్పు నాతవము 1 వాయున్చ వృష్టిని మంచు నోర్చుకొం 
చనువుగ ని_త్సజి౯ మనల $ నవ్వియు నేంచునొ యంచు నెంచుచున్. 3౨ 1898 

: మనకు వాని బాధగనంబడ కుండంగ్య నాఫ్రుచున్న యవి వోయత్న మొప్ప 

ధన్యతమము లీవి కళదా? యుల్ల బృప్రాణులం బ్రదుకునట్టు సాయ$వడెడుం గాదె. 

ఈతరున్రుల పుట్టుకయ, భూతలమున సార్లకంబు $ పాం డర్భిజన 

వ్రాతము సీనింజేరిన, నేతటినే నరులకడకు 1 నేగినరితిన్. కం 1400 

. *ఫలములొందకపోనవు 1 వద్దతియే లేదు విముఖులై సోవ నివ్వి యొనరింప 
వెవ్వారి నిందున్న శవృతుముల్ .తమప త్త వుష్పఫ లంబులం $ బొలుచుఛాయ 
లనుమాలములను వోల్క_లముల( గట్టియ లనుగంధములను బంగకనుమణటియును 

భ స్తాస్థులను బల్ల శవంబుల నంకురములను గోరెడువారి  భూరివాంఛి 

. తముల నీడేర్పుచున్న వి 4 ధరణినితర 
గాత్ర థారులయెడం బాణ కాంచనముల 

మనసుచే వాక్కుచే మేలు + కనంగ జేయు 

చుంటయే జన్మ సాఫల్య 4 మొగి నరులకు. 3౫ 1401 

బ్రదె యిహమునం బుట్టువునకు నొదవెడుసాఫల్వ మనంగ $ నొనరింవక యి 

_ ట్రదయత నుండిన నవారురిది జన్మ మె యగునొకో వరీతీంపుడొగిన్. 3౫ 1402 

అని వర్ణించుచుం గృష్ణుం డంతట బ్రైవాగళాళకా బ్రనూనవ్రజం 

బునం బండ్ల౯ా _స్తబకంబుల౯ా దళముల౯ా బొల్పారుశాఖోత్క_రం 

బు నితాంతంబును వంగియుండ6 గడునొ$ప్పుల్ గుల్కు వృతుంబులె 

ను వ్యాపించిన త్రొ, తోవ వానినడువుక్ $ లజ్షీశోతం బొల్పుచున్. ౨౬ 1408 

అరిగానుు గాళిందికి నా, తరంగిణి ౯ కీతమధురతముపావనపు 

ప్క_రముల గోన్రలు శ్రావణం బరితృ_ప్పీం దాను గోవ బాలకు 'లెలమిన్. 3౨౬౮ 

జలపానం బొనరిచి గోవుల మేస్రచు నవ్వనమున $ భూరితరముదం 

బుల6 దిరుగుచు నుండంగ న్యాకలీ మిక్కిలి వీడనేయలగా జాలు రొగిన్. 3 ey 

. రామకృష్ణుల బిల్చి విశరామ మనంగ, లేనిచందంబునం దము $ మాన శేంచు 
నాశలిని మాన్పుండీ యనిీీయడుగనెంచి, పలికి రిట్లని యక్యా ర్తిగబల్ల టిలుచు. 

క్రీ గవ్రైనినానా 

0 అల i అన ॥| ఏ తావజ్జన్మ సాఫల్యం బేహినామివా చేహిమ, ప్రాతైర శ్రైర్ధియా వాచా శ్రేయ వీవాచశే 

న్ముదా' ఆని మూలము, 
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ఫరువదిమూండవయ ఛ్యాయ ము. 

గ్ర శ్రీవారి చాలకులయజ్ఞ శాలకు నన్న మడుగ(బంపుట. థతా- 

. ఓరావమూ ! గురువీశ్యా, శ్రీ నీ రమణా! కృష్ణ! దుష్ట్రశళితుక! మమునీ 

భూరితరతుత్తు మవా, ఘోరంబుగ చాధచేయుం $ గొంకదుసుండీ4 1407 

. అదిశొంతించు నుపాయం, బెదియో యోజింపుం డనుచు 1 నెంతయుం బార్టిం 

వ దయకళ౯ టేవకిపుత్తుండు, మదిలో భావ్యర్థ మెంచి $ క్షూసురసతులన్. ౧ 1409 

. తనయందు ఖభ_క్రిభావం,బునుంచి వ్యర్చించుచుంట 1 చూదమ్లున వా 

రిని గృతకృత్యలగాం చేయను దలంచి సకాలమనుచు + నరసి సఖులతోన్. ౨ 

. కుపీశకా బాలకులారా , యిలాసురుల్ బ్ర హవె త్త లవీఇంతనె ని 

స్తులబేవలో కసౌాఖ్యం, బులం బొందం న్ సేత్రశమును నొకదానిన్, ౨౪ 1410 

. ఆచరింవంబూని శ రాంగిరసం బన, సత్రయాగమది శ శమం బ్రసీద్టిం 

గాంచె నచటి శకేగుం + డంచితగతి మీర, లస్మదాజ్ఞ వచ్చినట్లు పలికి 3 1411 

. గోపాలకులారా! యట్క నావేరు మద్య జన్మ నామముం చెప్పుండా 

మాసేరు పలికి యన్న ము, చే పెట్టుడటంచు మారు 1 వేడ్క డెలుపుండీ, (of 

. అని భగవంతుం డాజ్ఞనిడ 4 నందటు నప్పుడె పోయి సేలుమోం 
డున ధరణీసురక్షులకు 1 (మొ,క్కుచు దండమురీతి భూమివై. 
దనువులు చేర్చి "యన్న మును $ దా రడుగం దమిగాంచి చేద ని 
ట్లనిరి; మహాత్తులార! విను $ డాద్భతి మాపలు కింత యి _త్పణీన్, ty 1418 

. త్రీ శృకృష్ణునానతిం $ చేకొని రావమూనువముతిం గొని వా రంప 1 జతన మొప్ప 

వచ్చితి మిచటికి 1 భద్ర ంబు మోకగుంగాక! తదాజ లలేగడయగి చేయు 
జా 

వారిగా మము నెన్ను కీ! రమ్యుభూమికి దవ్వుగా కున్నట్టిధరణియం దె 
రామకృష్ణులును గోశసోమంబు 'మేపుచు ముద్భాధితు లయి మోా+శకుం దెలుషపంగ 

మమ్ముంబంపిరి యన్న ము స్ట మిమ్ము గోరి 

రదియె వారలయభిలాష 1 మనంగ భూమి 

దివిజవరులార! ధర్మంబు $ 'తెజిలగగలుంగు 

వారియం దు_త్తములు గాంగ $ వజలు మీరు. ౬౪ 1414 

. వారలవై శ్రద్ధయుం చే,కూరునయే మోకు వారోతుద్భాథ యడం 

గా రయమున నన్నంబిడి, కోరిక జెల్లి ంవుం డనుచుశగోపార్చకులున్.2 1415 

. దీతుంబూనిన మాక'నేతణంబుననై న నగ్ని వూజయె వ్రతశమందువలన 

మాయన్న మ దభోజ్యీ$మే యగు నందురో దీతును బశువువోధించుదనుక 
సౌత్రామణి యనెడు 1 సత్క_ర మందును దీత్సీతాన్నంబును $ దినగరాదు . 
గాని యవల దినథగాం భాపమబ్బదు; నావిని యందున్న $ భూమిబుధులు 
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లే, కుద్రుఫలమును గోరియే + శుభదములను, నాళ నాయాసబహాుళంబు! లై నకర్మ 

గీ 

ర్, 

Cas 

ముల నొనర్చుచు నజ్ఞా లై లై వెలయుచుంట, భ గవదభ్యర్థనము క్ నంగ ం దలయక, 

తమరే పెద్దల. మనుకొని, మమతకా దిగనాడ లేని $ మందులు గానక 

గమలాతుం డన్న మడుగుట, విము క్లికిక సాధన మను వర వెలుంగమి చేన్. 

. విననట్టు లుండి రకటా, జననాయక! దేశము $ సమయము చరు వ 

కు నిఖలవస్తు వ్రా వాతీం,బును మం త్ర ము తం త్ర విసరశమును బుత్విజులున్ . న 

. అనలము దేవాతాతతియు $ నయ్యజమాను(డు నధ్యరంబు న 

ట్లనుపమధర సంతతియు $ యన్మయముల్ గను బొల్చ్బుచుండునో 
వనరుహనేశ్రు నచ్యుతుని 1 బ్రహ మధోతుజు నట్టి | శ్రిహరి౯ 
'మనుజమనీష చే నపుడు 1 మూనవమాత్రుని గాం దలరదుచున్. ౧oy 1419 

తే. దుష్ట మగు ప్రజ్ఞ చే దగదుష్టమాన, వార్త లను బొందియున్న వా్శశరొట దైవ 

ei 

మునుగ నెంపకపోయిరి (| మనుజనాథ!) కలదు లే దన్న మనియును $ బలుకనె రి, 

. కని వెట్టియుండి గోవకు లనుమానముమాని పెట్ట + రను నూహ నిరా 

శొనుగూడి మరలి యచటికిం జని తెల్సిరి సోదరులకు 1 'క్లాసురవృ_త్తిన్, ౧౨ 
| శ —0 

. పలుకుల వానినికా వినుచుం + బక్కు_న నవ్వి వరాత్చ్పరుండు లో 

కులదగువృ త్తి త్సినిం దలంచి $ కొంకక కార్యము టూనువాండు లో? 

_గలలయక యోర్పుబూని. తన కార్యము దిర్చుకొనందగుం గదా 

యలుగక'  బాలురార! యొక యర్థము. దెల్చెద నాలకింపుండీ. ౧౩ 14292 

అవమాన మొందని.$ యాచకుం 'జవంేని జగమున నుండునే 1 చక్క దలంవం 

గావున మరల నోక్క_డ కేగి మరలు (శ్రాహాణులం గనక 9 వారిసతుల 

కడ కేగి బలచేవకాంచనాంబరు వీట వచ్చి యున్నారనువా ర రం 'చెలువుం 

'డాసతీమణులును $ స్వాత్మల నావయి నునిచి చేహంబుల శ నొక్కరితి 

నందునుందురు; తద్బుద్దు $ లచట లేవు 

గాన యాచింపుం డన్న ము $ గాంత్స మాన 

మోకు నొసంగుదు; రింశేల (| మించులజ్ఞ 

నొంది యున్నారొ? పోం దగు $ నుకువవమున. ౧౮ 1418 

అని, ెచ్చరింప వారలు, చని పత్నీ శాలయందుం స్ట జక్కని భూపా 

"లని దాల్చి, కూరుచుండిన, వనికారత్న ముల గాంచి శ భక్తి వినీతిన్. ౧౮౪ 

కరములు మోడ్చి, నమ సతి జరవీ యథావిధిగ వి పృశసతులార! నమ 

ర్మ్క_రణము లివె కై కొనుండీ,$ యరయు(డు మాభాషగంబు1లాదృతిమిజన్. ౧ 

. హరి యిట కింతదదూరమున $ యందు వసించియె పంచె మమ్ము మో 

పరిసర మందు న్ కళావిథిం $ బల్మల మందనువీడి మము వము సో 

ఈాం-భాగ--22 
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దరవరుంవాడి దూరతరకథా త్రిక వచ్చెను; గృష్షుం డానులక౯్ 

సురుచిరఘాసముం దినెడువొవ్చునం దోలుచు నొయ్యనొయ్యానన్. ౧౬౪4 1426 

ఆతలి గొనియెను మాకును, శ్రీకృష్ణున కళ్లు హలికిం $ జెచ్చెణ నన్నం 
బాయశకలిమానయగ నిడుదురు, గాక యటం చనిన వారిక మాక్ యుగిన్. ౧౭ 

-వపు(ర్రి విప్రృవత్నులు హరి కన్న మునుగొనిపోవుట. థఆా- 

. శుతిపుటవేయమై తనరం $ జొక్కపుంజిత్తము లామవాత్తువె 
సతతము నిల్చియుండుటను $ జక్రిని జూడంం గాంతనొందుచు౯ా 

హాతకరతచ్చరిత్రముల 1 నెప్పుడు వీనుల విందుగాంగ స 

మృతముగ నాలకించుచును $ మాధవు నే తలపోయుచు౯ దమిన్. ౧౭౮౪ 1428 

సమయము. బుచ్చెడు భ_క్రిరృతమనీషలుగాన నందధతనయుండు తమయా 

మవరిసరమును చేరుట, వ్రమదంబున నాలకించి $ రభసం బలరన్ ౧౮ 1429 

స్వాదుతమంబయిశభ తమ్యభోజ్యము లనియును లెహ్యృ చోహ్యంబు$ లనియు౭గీ ర్డీ 

గాంచిన యావోరశకమ్రవ స్తువులను భాజనంబులయందుం $ బరమళభ క్రి 

నునిచి వానిని గొని $ యువిదలందటు నదు లంబురాళీని గన $ నరుగునటు 

షడ్డుణై శ(ర్భసత్సంప _త్తిగల్లి యత త్తమక్లో 'కాఖ్య్రనొంది భక్త 

. తత్పరుం 'డగు శ్రీకృష్ణ దై వతమును, గనంగయబోయిరి; చిరకాలీమునకు నీళ 

దర్శనం బబ్బె ననెడు సంతసము పొంగ, బరిమితిని మించి మదిభ _ క్లిీగపరిథవిల్ల. 

. చిరకాలంబుగం. దచ్చరి త్రముల సంనీద్ధాత్మ ల౯- వించు శీ 

హరినే నెమ్మదిం గాంచుచున్న గుణగ1ణ్యల్ గాన వారట్లు ణో 

యిరి భ_ర్హృప్రి యబంధు భ్రాతృసుతు లెం1లే నిల్చిన౯ నిల్వ కా 
తురత౯- శై వలినీతటంబునకు శ్రీశదుకా ము_క్టిదుం జూడంగన్. ౨౦ 1498! 
రుచిరాశోక మహీరువా, నిచయాంచ న్న వకిసలయశనివవాంచిత సా 
ధుచరి త్ర భూషిత వనం, బచటకా వెలయంగ నందు $ నాదృతిమిాజన్ . ౨౦౪ 

బలదేనుడు గోపాలకు లెలమిం దనుంగొల్వ నొప్పు 1 నీళుని గని రిం 

తులు శ్యామవర్ల దేవుని, సులలిత హేమాంబనైక 1 శొ భితమధ్యున్. ౨౧ 

. వనమాల ధరియించి 1 బర్హ్యమండితుండయి థాతు ప వాళముల్ $ తనువునందు 
భూవషణంబులుగాలగం 4 బొలయ నటాకృతి వేషంబు తనరంగం$ బ్రయవయన్యు 
నంకంబువయి నొక్క$హ_స్టంబు నునిచి యితరకరంబున పుల్నోనరనీజంబుం ' 
ద్రిప్పుచుం చెవిని నిందివరంబొప్పంగ. గండస్థలంబులం 4 గ్యమ్రతరము 

శే లై నముంగురు లొలయంగ $ నాననార, విందమున నున్మీతం బొగిం 1 జిందులాడ ' 
నలరు సర్వజన ప్రియు $ నబ్ద్బ్దనయను, హరిని గాంచిరి వూంబోండు శ లాదరమున, 

క. మునుపే వారియుత్క_ర్ష ములను చెక్కు. తెజంగులం జెవ్రుగలకు విందుగ నే 



౨౩] దశ్ మస్మ ౦థ ము, In 

వినియున్న వారు గావున, మనములు హరిచరణయుగళిశమగ్న ము' లగుటన్. ౨౨౪ 

హరిం గనినంత నె స్వనయునాంతరమార్షనమునుండి లోనికిం 
బరంగిడునట్లు చేసి యట 4 వాంఛయుందీణంగ నేకభావత౯ 

గర మనుర కిం గాంచి చిరీకాలవుందాపము వెగపాయుచు౯ా 

బరమముదంబు గాంచి రదె 1 భ_క్తీఫలంబగు రాజచంద్రమా! ౨౩ 14236 

అల సుషు_ప్తిసాతు. $ యగు ప్రాజ్ఞుంగని యహం, కారవృత్తు 'లెటువిగ-కారములను 
వదలు నళ్లు గాంచి $ వారిజనేత్రునిం దన్న యత్వ మొండి 4 తనరి రప్రుడు. ౨౩ 

. ఎల్ల యాశలుమాని సక ర్వేశుసర స 

దర్శనుని నముకుందుని 1 దనరు బెడ్క_ం 
గనంగంబోయిరి కావున 1 గాంతలతమి 

వెల్టిదం బాత నెణింగి తక త్రియముగోరి. ౨౨౩౮ 1488 

. స్మ్తము ముఖాంబుజాతమునం $ జిందులు ద్రాక్క_ంగ నిట్లు వల్కె స 

నృతులు నద్భపముంగ లుగు $ మూానినులొెటను స్వాగతంబు రం 

డు తేమిని గరారుచుండుయు విశనూతన కార్య మొకండు గల్పునే 

ని తగ నొనర్చువాండ్య నను 1 నెమ్మిని జూడంగ వచ్చినారుగా. ౨౮౪ 1439 

ఇది మోావంటికృతాత్మల,కుం దగుక్కా స్వార్థము నెలుంగు $ నుళలులు తవుకం 

- శం దలంవం బ్రియుండని చ్కప్సందగిన నాయందు. దమస్వ+ఫావము లొవ్చన్, 

or 

. తగ ఫలాభిసంధి + విగతముగా నిరం, తరముగను జెలంగం$ దగినభ క్షి, 

నెజుప్రుదురు నితాంతోనిశ్చితమతులార! వినుండు మట్ొకమాట 1 వీను లలర, ౨౬ 

మనసును బుద్ధి ప్రాణము, లనూనభాగ్యంబు నాత్మ శయ ట్లంగనయుకా 

దనయులు యత్సంపర్క_ం,బున మిక్కిలి (వీ యములగునొ 1 బుద్ధిం దలంవన్ ౨౬౪ 

. అటి నాకంచు నెవ్వండా" 4 నవనిం ది యుండు? 
రు ల 

కావుననె మిరు కృతకృత్య శ లై వజలితి 
రిటకువచ్చిన వనియయ్యె; $ నెలమి నన్ను. 

గనుట నిశ మోర లేగుడు $ క క్రృతుధరణికి. ౨౭ 1443 

. మోవతుల్ యోగ్యులు $ మేదినీడివిజులు గార కస్ట ్రధర్మ ౦బుం 9 గడంగిచక్క_ 

నడపుచుందురు; తోడశనడుచుచు మోరుండ నిపుడు వూనిన స్మత్ర 5 మెల్ల భంగి 
నిరిఘ్న ముగ సాగ + నెమ్మది నెంచిన వారు; గాన్చనం దోడు 1 మొరుసూప 
వలయు; నా విని విప్రశభార్యలు పల్కి_రి సర్వలో కేశ! యీాచందమునను 

. బరువములం బల్క_కుము; నాదు 1 భ్క్పుం డెపుడు 

చెడ(డు మరలను బుట్టం డి $ మీతి నటన్న 
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తే, విద్యయిద వ్యర్థమే, బహు వెదితయున్సు గాల్బనే? కుల మేటికిం? $ గర్భములును 

నిఫలము లె దతతయు నేల!$విష్ణ్టుమూ_్రివిముఖుల మె యైతి మిం కేల! వెళ్ణీతపము, 

క, హరిమాయ యొట్టి యోగ, శ్షరులై నను వారివోాహోవళులకా జేయుకా 
బరికింప సత్యమిది యా, నొరులకు( 'జెప్పంగ నేర్చయును ద్విజులము నై. 3౩౯ 

క. మన శేమార్లము హేమం,బునుగూర్చునొ యనుచు నెన్నలబూనుటలో నిం 
తనరాని వూహ మొందిళి మనుతాపంబేల జరగిశనట్టి పనికి నై. ఈం 1467 

క, నారీమణులకుం గూడ వారిజవత్రాతునందు +) భ_క్టి యవధిలే 
కీరితొం గల్లి జగ దా, థారుండని యెతంగి రిదియెోతలయం దగినదా. ఈంళ 1468 

*ఆ. ఆదురంతభావ $ మనునదియె గృహృములను మృత్యుపాళోములను జెండి 

వైచె విప్ర్రులార! 3 యాచమత్కృతిగనుం డింతకంకెం జ్మిత్క $ మేమికలదు!. 

చ. అతివలు వీరలౌట మనీయట్లు ద్విజాతితనొంద6: జేయుసం 
స్కృృతియును లేదు సద్దురువుఠనింట నివాసము చేయునట్టి వ 
దతియును లేదు; నత్తవముం $ దారొగి సల్పువిధుల్ తలంవ లే; 
సీతులిత మైన బ్రహూవివయంబగు చర్చయు లేదు చూడంగన్. ౮౧ 1470 

క, తను బాహ్యాభ్యంతరశ్ ,ధన మొనరించుటయు లేద్య $ తగుకాలములం 
దును సంథో్యోపాసనముఖ, వినియతకర్శములు లేవు 4 విధిహితములుగన్. ౮౨ 

క. ఇవియెల్లను లెకుండియుం బవిత్రసచ్చరితుం డగుచు $ భవ్యతమయళ 
శృవిదీపితుం డై యోగం, ద్రవరుం డై తనరుచక్రశధరునివయిం గడున్. ౮౨౪ 

క. అనుపముభ క్రీ చెలంగంగం దనరారిరి సంసరణవిథానంబునం బా 

వనులమయియుండియు౯- భక్తిని బానీత్కి మింతకం'చు $ దీనతగలదే?౮3 1478 

మ. భవనాస్నక్షి బ్రమాదముం బొరసీ స్వ!స్వ తే. మకృత్యా_ర్యమం 
దవథానం బన లెక మాథులముగా + నై నట్టియస్త్మద్విజా 
తీవరశ్రై ణికి సాధుసద్దతియనకా $ దీపించు శ్రీకృష్ణుం డి 
యవనిం బుట్టి సమ _స్తథర్మముల నోయ్యుంబొపవ్పం బాలీించుచున్. ౮34 1474 

క. కరుణానీరధి గావున, నిరవమగోపాలవాక్యశనికరమ్హున సం 
స్మరణము గల్లంజేనెను, బరికింపంగ ౭ జిత్రమిట్టి $ పాటిది కలదే? రర 1475 

ew . వరతారణంచె స్వ్రఫ లమంచుం దలయండయేని శ్రైవల్యాదోమాననీయ 

పదముల “కన్నంగం 1 బ్రభువయి సంపూర్ణ కాముయ్షై తగినట్టి 5 కాంచనాంబ 

రునకు లో కాధినాశథునకు ననీశుల మగుమనతోం గల్లతదగిన కార 
'మేవింగల్లును! మది నెన్నలా భగవంతునకు నియ్యది విడంబనం బె యగును; 

లై. శ్రినితంబిని యెల్ల రం$ జేరమానిి యెవనిపదవద్మసంస్పర్శ + మెదను గోరి 
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రొ 

సహజచాంచల్యదోష. విశసరముమాని, నేవచేయునొ యట్టిండా శ్రీవతికిని: 

. పరులను యాచించుట యన నరులను మోహింవంజేయు 1 నై జమె యనా 

బరమార్థ మగును; భూసుర, వరులారా! బేశ కాల $ వస్తువు లెల్లన్. ఈ౬ 1477 

. మంతృతం త్రములును $ మణటియు బుత్విజులును 

పహుుతవవాుండు దెవగవితతిధర్య్య 

యాగములును దగినయజవమానుండును యన్మ 

యములొ యట్టి చెవీతాధిపతియు. ౮౭ 1478 

అట్టియోగీశ్ళరు $ లందు త్తముఃడు నగు శ్రీమవవిష్ణు వే 5 తుతిని యదుకు 

లమున జనించె నం$చుమును వింటిమి కాని తెలియకపోతి మి? _త్రెఅంగు నకట! 

యెంతమాథులమొ యా+వంతయు నవ్విషయము స్మరింవంగంజాల 1 మైన నొక్క 

తెబుంగును దలయ, మోదినిహర్ష ముదయించు భ_క్తిచం బర మేశుగబరముంగొటచి 

. యతనికరుణ వడ యుకనట్టి యంగన లెల్ల, మనకు బత్ను లై ర $ ఘనముదంబు 

నొందవలదె? యెవరిీయురుతరభ క్షి చే నచలభ క్షి మనకు 4 నిచటం గుడిరె.ర౯ 

. ప్రతిహతము లేని మేథ్యానితునకు భగవంతునకును + విష్ణువునకు నీ 

కతందగు మాన్యునకు నమ, స్కృతు లివె యజ్ఞానదోవ 4 మెల్ల నళింపన్ .౮౯౪ 

. ఎవనిమాయావిమోహంబ $ డెల్లచి_త్త్రములః గలంచెనొ యద్దానభూరికర్మ 
మార్గములను భ్రమించుచుశమార్చు లేక,యున్న వారము కరుణింవు మోమవాత్మ ! 

తనమాయ మోహమందం,గను చేయంగ నాత్మ లెల్ల $ గలంతంగన నా 

తనిసువ్రభావ మెజుంగం, గనుజాలని తప్పు మాది $ కల దిచ్చోటన్. ౫౦౪ 

. వరముం డాద్యు(డు సర్వ్కశ రుం డాకృష్ణుండు తప్పు + బాటింవక మ 

మురుకరుణం గాచులా క్కి త్తరుణంబున ననుచు వి ప్రతల్ల జు లెల్లన్. ౫౧ 1453 

. తలంచుకొనుచు హరిని ? దర్శింప గోరుచు, నుండి రంతెశకాని $ యు గృ కంస 

భయము నొందియుంట 1 స్వస్థానమును విడి కదల౭జాలరై రి + కాలగతిని. ౫౨ 

సస 

బ్రరువదినాల్దవయ ధ్యాయము, 

అరి కృష్ణు డిం దృయాగమువలదని నోవర్థ నవర్వతోత్సవ మును చేయించుట. de 

. [అని వచియించి యూగివరుం 4 డౌ శుకుం డాజననాయకో. త్తముం 
గని తరవాతి శ్రీహరి నిశకామ మనోహర సచ్చరి త్రము 
విను మది చాలసంతసము 1 వింతయు. గనడంబేయు] నవ్వలక౯్ 

వనజదళయుం డందు బలోభ ద్రునింనాడి వసించె వేడ్కత న్. 4 1485 
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చ. ఒకపరి యిందు గూర్చి వయ మొవ్పంగ యాగముచేయ: బూని గో 

వకు లొగిం దత్స)యత్న ముల $ బాగుగంజేయుచునుండం గాంచె; నా 

త్త కు సకలంబు గానంబడుం 4 డదానె సమ స్హమునందునుండు య 

త్నకలితు లె ననోవకుల $ తత్త )తు యత్న మెటుంగజాలండే, ౧ : 1486 

క. వనం దా భగవంతు౭ా, యైన నదే మెటుంగనట్టు $ లత్యంతము మా 

యానియతి మించి వినయము, బూనుచు వృద్ధులగు నందశముఖ్యులవలనన్ , ౨ 

కే. ఆవింత యత్న ములనే, తా వినా నెంచి తనదు క తేం డ్రి ౦ గని యో 

దేవా! మేమో సం ట్ వు, మోావేళం గలిగె మోకు $ నెమలయబడదుసూ, ౨౨౮. 

చ. తలయం (బ్ర యోజనంబు రహా+ేతంబుగ నున్న ప్ర్యయత్న మేదియెం 

గలుగదు; యజ్ఞ మేదయిన6 $ గావలె నంచుం దలంతు దానికే ' 

ఫలమొ?, య దెవ్వరింగుజ్చి $ భవ్యముగా నొనరింపనౌనొ? యి 
ముల నెవం డేమికార్యమును బూని ఫలింవంగం జేయువాం డొకో, 3 1489 

క. వీసాధనముల దాని నెటో సాధించుట ? వచింపు $ మోజనకా? నే 

డీసాధ్యవిషయమును వినం గా సమధికకామ మలళెళగా నామదిలోన్. 361 

నీ. సర్వము స్వాత్మగా 1 సతతంబుగాంవెడు సాధువులకు నొక్క_చందమునను 
గోవ్యముగా నుంచుశకొనంధగు వనియుండ,; దెట్టనంగా సరగ మెన్న. నాత్మ, 

గాం దలంచుమనీవశగలవారు గావున స్వవరదృష్టియె లేక $ సతతముంద్యూ 

రట్టి వారికి శత్రు వన మి త్రుడన నుదాసీనుం డనంబడు $ మానన్రండు ” 

తే, శేకయుందున్న. వారి ర రణిని, చడాయందగు కార్యముండును!$దం డ్రి డి! భేద 
దర్శనుల కుదానీనుండు 1 దస్యురితి, విడువందగు6 గాని సుహృదుం ఊోవిధిగ న 

క, తనసాటివాండు సుహృదుం, డని చెప్పంబడును గాన 4 నతనికిం జెప్పం ' (గును? 

గను శానిజేది యుండు? గుజనులును సుహృదులకుం 'జెన్చఠజను 'నేదేనిన్. ౫ 
చ. జనులొగి సాధుమాననుల * సంగతిం బల్మఅువ ప్రశ్న చేసీ చ 

కని 'వగుకర్మజాలములం $ గృక్కునం చేయదు; రజ్ఞా లీవిధిం 
గనుంగొనలేక నే స్వచ్చగను $ గక కదంబము చేయువారు స సు 
ము; నిజ మిదాను విజ్ఞాలకుం $ 'బోలల గర్భ ము సీద్ధినొం దెడున్ . ££ 148 

ఆ. మజీ యవిజ్ఞాలకును 1 $ మంచికర, ములైన్క ఫలము నీయకుండలగలను జనక! 
చింత చేయంగా వశేవ మాయె కర్థ్యములను 'చెయుటందుం స్ట దలంప్రు మానవు. 

మ. జనకా! మో రిటు చయంబూనిన (క్రియాశనంయోగ మెచ్చోటనై 

నను కాస్త్రంబులం జక్క. నారనీ సుహృన్నా థుల్ సరే చేయన్" 

% గకదిజ్ఞోవి భగచాక్ సర్వాశాా సర్వదర్శనః అని భఘూలము, 



౨౦.) దళమస్క 0ధము. 177: 

లా 

నని పల్క_౦ బొనరింపం బూనినడొ? లోశకాచారమే ముఖ్య మం 
చును గృుడ్జెద్దొగిం జెనుచొచ్చె నను నా + చొ ప్పావ్ప్చంగా న్నిత్తణీన్. ౭ 1495 

ఒనరింవం బూనినదొ? న్మాకును చెల్పుము వినంగ నేడు $4 కోరికపు'బ్లలా 
జనకా! యని ప్రశ్నింవల, విని నందుం డిట్లు దానిశవిధ మెట్గించెన్, ౭ 1496 

. ప్థన్వుం డనబడు $ భగవంతుం డిందు డితం త్ర ంబునకు నధి? దై వతమగు, 
Sy 

నాయిం ద్రునకు నెన్న 1 నాత్మ మూర్తులు షేసుముల యని చెప్పంగరబోలుంజుమ్ము; 

ఘనము 'రయ్యనవి తదాశజ్ఞ ను నౌదలలం దాల్చి ప్రా పాణికోటికి నెల బల్లల బ్ర ఆయదమయె 

జేవనంబునునయి చెలలపనయ్యమృతంబుం గరియుచుంచెడుం ; గానరగూర్తి తనయ 

యట్టి మేఘుంబులకు విభుం? డగుచు ముజ్జ 

గమ్ములను నీళ్యరుం డగుీఘును మహేంద్రు 
నాతం డిచ్చినజలముల+నైన ద్రవ 

ములను గ్ర తువులం బూజింవం 4 దలంచితి మిటు. ౯ 1497 

ఇతరులు మానవులును బ,ద్ధతి దీనినె పూని చేయరదలంతురు కృష్ణా! 

వతి ధ రమర్లకామమ్ము లతిశయముగ నీది బొందు 4 నట్లుగ నిందున్. ౯ 
3 థ థి గం J 

కృతునుల యజించి సను, పృతతికా శిష్టంబుం గొనుచు 4 బ్రదుకుకొజుకు ను 
WW dy క 6 ల 

న్నతిమోాణజ వాడుకొందురు, బ్రకు కన్నది కలుగుంగాదె $ వర్షము చేతన్. ౯౮ 

వినుము త్రి వర్లంబులం గల్లనుజేసెడు పురుషులందు $ గడుఫ లములనుం 

గనం౭జేసెడువాం డిం,దు ద్రుడా తనయా ! యాయిం ద్రుకంకె 1 ధన్యుయగ లంటే. 

, వరంగ వృద్ధపరంపరా 4 పావ్నమెన Sr 
యిందు హేశాధనం బననెసంగుం నిట్ట 

ధర్మమును గావములోభ సా+ధ్వసములవల 

ననొ మవాద్వేపముననొ యే $ మనుజుండెని. ౧౦౪ 150] 

. వరికింవకయే వదలునొ,నరుం డాతండు సాధుశోభశ$నముం గాంచంగ శతేం 
డరయంగ నని నందుండు న్కితరులును బృందావనై కకథాములు పల్క_న్. ౧౧ 

. విని పరమేళ్వరుండు హరి $ వృ త్రవిరోధికిం గోవ మాత్మం గ 
బ్రను దగంజేయయూని నృజగకాంతుని నందునిగాంచి పల్కె ని 
ట్లని జగమందుం గర్మమున $ నన్నియుం బుట్టుచుం గర్శ్మయు_క్తిచే 

తనె లయవమందు నవ్వియని $ తత్త (విదుల్ వలుకంగ నొప్పుంగా? ౧౨ 1503 

“నీ, బ్రహవరములయందు 4 నెనగౌడు సుఖదుఃఖభయములు కేముము 1 స్వస్వశర్శ్మ 

ములచేతనే కట్ట వెలనెడు; నితరులకర్మ ములకు ఫల1 కాండ మిచ్చు 

_ నీళ్వరుం దొక్కరుం $ చెసలననే నాలేండు కర్శక_రృకె ఫలోకల్పనంబు 

* “కర్ణణా బాయలే జంతు? కరవ క్రలీయతేో అని మూలము, 

శాం-భాగ-2కి 



178. శ్రీ) తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

చేయున దేమేనిశచేయక యున్న ట్టివానికి నీయంగ6ం 4 బ్రభువుకాకి 

లే, కర్త క ర్తనె భజియింవయగాం దలంచుం గాదె ప్రాక్యర్మ వాసనాీక లన గల్నుగు 

cw 

వాని దప్పింవం జాలసోవాని నింద్రుం గర్భముల ననువ_ర్తింపగగల్లువారు. ౧౪౮ 

కృతున్రులమూలంబున బూ,జికునిగం చేయంగ నేల? ? హీతింబ్రాణులు క్ర 

రృతతి౯ వ_ర్దించుచు ఫల్కతతి నొసరాడు నీళుం గొలగదగు నందువాక?ం౧ర 

సురవతి యాళ్వరుం డగు నే?, ప్రరుషులు స్వాయస్వభావముల కనుగుణయమై 
. పరణౌడు కర్మప్రతతిక్కి నురవగు సుఖదుఃఖములను $ నొందుచునుండ౯. ౧౫ 

తనళ క్రి వాని నేనుభన,మునకుం 'దేనీక యడ్డ ముగ నిల్వంగయ జూ 

లని యాయనీళుం డగునిం, ద్రునిత్ం బనియేమి గలదొ?తో(వదు మదికి౯.౧౫ 

. కర్మవాసనలకుం 4 గడులొంగి 'దేహియుం దత్స (భావంబునే $ తానుబూన్న్మి. 

ననుసరించును, దేవ తాసురమానుషనహిత మై యున్నయీశజగము కర్ల 
వాననలం దె తా 4 వనీయించు; నటుగాని వ వస్తు వాక్క_టి లేదు $ వా స్తవ మిది; 

కర్మముననె దేహి 4 కాయంబుల ననేకవిధములందగు వాని 1 వేడ్కం గనుచు 
వాని వదలుచుండు;1వై రి యుదానినుండశ్లై మి త్ర్రుం డీళుం 4 డాత తృగురువు 
తలం గర్శ మెయగుం 4 $ దనకర్శ 'మొనరించు, వండు వూజచేయవలయు దాని, 

“ద. తన శెదివృత్తి నిచ్చు నదె + డైవతమాం గద? జీవనంబు ని 

Ua 

చ్చు నడియెయాట చై వతము + చొప్పున దానిని బూజనేయనా 
నని వచియింత్రు పెద్దలు మహోత్మక ! యెవడు వృత్తి నొక్క_దా 
నిని దగనా శృయించి ఘనోనిరష్భతిం బొందుచు వెలువృత్తినిన్. ౧౮౪ 1500 

. అనిళము భజించుచుండునొ, తనపతి విడనాడి జూరుం + దమిం బొందు నసా 
ధ్యినిబోలి వాటు రేమంబునుగాంచయడు జీవనదము 4 బూజిందమివేక౯ా. ౧౯ 

. శ్ తులం బఠించి యను లకు స్ట జొప్పడంబెవ్వుచు (్రాహాణుండు తా 

ద్ర ఎకుక నొవ్వుు రాజుధరం 1 బాలనచేయుచు జీవనంబు నొ 

భై కెటలసనకా గణింపం దగుం $ గమ్రతరం బగు వార్త చేతనే 
ట్ర తుకంగ నర్వ మౌ; మణటియుం౭ 1 బాజా డిడ్యూల నేవచేతనే, ౨౦  15]1]1 

వ వ్ర్తనంబు చేయ$వలయు; వాణిజ్యగో,రతుణములు కృషియు $ రహిం గునీద 
మనంగ వార్త నాలయీగగు భేదముల నొవ్వునందు మనము జనక $ యరసీమూాడ. 

. అనిశము గోరత్ష + నవని జీవించెడువార; మోనృత్తులు ఫ$ వరున సహాజ 
ములుగ నున్న వి గాని$ యలయిం దు భ_క్టిచేం గొలుచుటచేత నే $ గలుగలేదు, 
స్తత్తగుణంబు రజస్సు తమస్సని త్రి తిగుణంబు నీయవి $ తగ జగంబుం 
బుట్ట గారణము లీవుకా దండ్రి ! యవ్వియే దానిలయమునకుం 5 దగును జము 

అన్నా త్త “ఆఅంజసాయేనవ న్తేత శ చేవాన్యహి. వైవతమ్” అని మూలము. 
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ఆ, రజసునెత నరులు $ పృమదలు నన|న్య,సంగతిం జెలంగ 1 జగముగల్లు 

నంతేకాక దాన 1 నావిర్శవించిన, జలదవం కులు ఫురీకొలువంబడుచు. ౨౨ 

చ. జలధులయందు వోదినుల $ సంతతియందును బర్వత వృజం 

బుల మణీ యొన్నియేని స్థలుముఖ్యములందును వృష్టిగల్లు ని. 

మ్థులం బ్రజ లెల్ల మేసుములోమూాలముగా చ్రైదుకంగం జాలువ్యా 

రిల సుర రాజకృత్య మన 4 నెదియొ తేలుమ యిందుం జక్కంగకా.౨౨ 1514 

క. అతం డొనరిం చెడు నయ్యుపుకృతి యింతయుః గానరా ద బేవిధమున నే 

మతిం దలు నివాసంబులు, శీతం బురములు (గ్రామములును?నే సెవ్యవిషయముల్ . 

ఆ. గేహములును గావు 1 కీ ర్రింంంబడుదుము, వననివాసుల మని + పర్వతైక 

వసతుల మని సతముశభ వ్యాత్మకా ! వన,వాసుఒమగు మనకు $ బశువితతకి.౨ ర 

క. మనలనె యా శ శ్రయులనుగా, ననిశముఖభానించునట్టి 5 యవనీదివి జే 

శనికాయమునెకు బర్వతృమునకు౯- సంతుష్టి గలుగుశవాంటె మఖంబు౯. ౨౮4 

క. ఆరంభఖింవందగు, సం,భారంబులు జేనతాధి; పాలకునకుం గాయం | 

గూరిచినట్టివి గలన్రక,దా రాజా ! వానితోవిశథానముమిాటిక్. ౨౫. 1518 
కృతువును దీని నొనర్చుడు జతనం బలరారం వాయసము సూవము న 
ట్లితరములగు వంటకముల, నతితరముగ సెద్దపఅప్రుం $ డధ్వరమునశకై. > 

. గోధుమపిష్టము 1 గూర్చిన సెక్కు_నిధము తై నభత్వుముల్ 4 తగునవూప 

ములు చక్కి-_లమ్లులు $ మొదలగువానిని బచనము చెయంగరబనుపుః డందు 

లకుగాంగం బప్లియ$లను గల్లుపయసుల నువయో గ వఅప్రుండీ; 5 యుర్విసురుల 

బ్రహూవాదులం బిల్వీబంచి యగ్ను లం జక్క_ వెల్చునట్టుగంజేని 4 వితతభ క్రి 

తే ధేనుదహీణ లొసంగుండు, 1 దివ మోద, నమ్వు బవవిథనిద్ధమ్యు $ న్యాయ్యరీతి 

వారికిం బెట్టు, డింకను $ వారువీర, లనుచు దూ జింపకయొ ప్రీటోనందణకును, 

క్ట శునకములకు శషపచులకుం, దనివారంగ నన్న మిడంగలేదగుం,; 'సతితుల కిం | 

కనుగల్లు వారలకు నోదనముం బెట్టింపుం డింప్రద ళకొ త్తంగన్. ౨౭౪ 1521. 

స్, -భేనువులకుం దృ_ప్తిగం దృణ, దానము చెయింప్ర/; డళ్షై 9 థాత్రిధ్రము నాం 

గా నిర్భ్ణలయళముం గన్ని ఛెనువులం చెంచునట్టి 1 దీనికి బలినిన్, ౨౭౪4 - 16222 

0 

rsa 

క. బసంగుంయు మీరందటు మ్యానసములు తృప్పు త్సవము గనం దగునళ్లే 
వెస గుడిచి యమూల్యములగు, వసనంబుల గట్టి సాధుశవరభూషణమ్యల్. 

. తనువుల ధరించి గందంబున దేహము లలరుచుండ + భూసురులకు భే 
నునికరములకును గోవర్ధనగిరి కగ్ను లకునుం బ్రశదతే.ణము విధిన్. ౨౯ 1524 

పి. ఒనరింపుం డిద్ది గోవ, ద్థనగిరకి౯ గోవులకును న్ ధరణీసురవ 

ర్ 

* “అశ్యేభ్యశ్చాశ్వ చాండాల పతి శేభ్యోయథార్హ్య తక” అని మూలము, ' 
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ei 

ర్యనికరమునకు౯ా వవ్నాల్కకును నాకుం బ్రాయతరం బృగుం దలపోయన్ .౨౯౮ 

మతేమిది నాదగు; మాస్కమ్హతి గాంచునయేని దీని $ మానక చేయం 

జతనము చేయింపుడ్యు స్క త్క/తు వనంగా నిదియెసుమ్లు ్ట వ్రస్థలియందున్. 

కాలాతు(డు భగవంతుడు, బాలుడు నెనటి హరి సు+వ ర్వంద్రు మదం 
రీ 2. క లో 

జేలీల నడంగు నట్టు లె యాలోచించియె వచింప 1 నావాక్యంబున్. 30౪ 1527 

వినిపింవ నందముఖ్యులు, విని దానికా సాధువనుచు 1 పెడ్క_ం దలంచియ 

ట్రొనరువ నెంచిరి మధుస్తూదను. డెరీతిగ నొనర్పఠథదగునం చననో. ౩౨౧ 1629 

, అచబచేయంగ౦6 దలంచి నం్భదాదు లింద 
cn జ్ 

యాగమును చేయ నార్జించిగనట్టి వస్తు 

వులనె గిరియజ్ఞ "మొనరింవం $ బూని రంతం 

గంధరవరమును విఫ్ర్రులం 4 గూర్చి విధిగ. ౩౧ 1529 

స్త పయనంబును శ జదివించి కార్యంబు లెల్ల నొనర్స్సి రయ్యెడ ల బలిని 

బర్వతమున కిచ్చి $ వరతృణంబుల గోవులను దృ వ్రిచేనీ యాలనుబురస్క 
రించుకొనియె తద్దిశరికిం బ్ర దతే.ణ మొనరించిరి నందాదు 4 లంచితగతి 

' నెద్దుబండ్లనునెక్కి_ ) యెంతో" హమోదంబున నరుగ గోపికలు మువోర్షభూప. 

, అజములఈ దనువులు_గ్రాలంగ (2 నమలకృషప్ప 

వీర్యగీతాళం బాడుచు 4 ద్విజులయాశి 

షములం బడయుచు భూ ధ్ర వీర్యమున శెలమి 

వలగొనుచు భ_క్రిభావంబు6 4 చెలివి రపుడు. 36 1580 

, పారియు నచెతనంబయిన $ యద్రి, యి దెట్లు బలీకగృహాంచు నె 

క_రణి నభీష్టముల్ మనకు: $ గాదన కిచ్చు నటన్నళంక య 
_త్తరుణమునందు గోవకవీతంసులకుం గలుగంగనీక మే 
నుర్ముతర మై చెలంగునటు 4 లొక్కటం బెంచి విచిత్రరీతిగన్. 3 54 158] 

. గీరిళ్ళంగము పై 6 జెలయుచు, ధరణ ధర మైతి ననుచు $ దాం బల్కు_చు నా 

దరమున వా రిడుబలులకా ద్వరగా భతీంచె నేర్చు $ బయలువడంగన్. 3౫ 

. మజీయు గోవకులనడుమ నొక్క_రుడుగా రూపమును ధరించి యారా! గోపాల 
కులారా! యీాచి త్రంబుం బరికింప్రండు. -ఈగోవర్లనాచలంబు మనయిచ్చినబలులం 

బరిగ్ర హింవం దగు శరీరమునుదాల్సి మనల ననుగ్ర హాంచినది. -ఈధ రాధరంబు 

కామరూవియగు. దీని నెవ్వరు పరిహసింతురో వారల నీయ ద్రి వధించు. కాన 
మనకు మనగోవ్రతతిక్ మేలుగలుగ నీవర్వతమునకు నమస్కరింత మని వలుకుచు 
గో పాలక వర్యులంగనాడి బృహత్కాయంబునం బర్వత రూవంబుననున్న తనశే 

నమస్కరించెను, వారు నక్ష నమస్కరించిరి. వాసుదెవద్రేరితు లై భూధరంబును 
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గోవులను ధరామరులను గుజీంచినయావమవాధ్వరంబును యథావిధి నొనరించి 
నందాదు లా శ్రీ కృష్ణుంగూడి వ్ర జవురంబునకుంబోయిరి. 3౮ 1593ల 

భై 4 

బ్రరువదైదవయ ధ్యాయము, 

2 మ చలా (రి ఇంద్రుండు వృష్టాగురియింప శ్రీకృష్ణుడు గోకులమును గాపాడుట, 6ఆా- 

. అని వివరమ్లుగC దెల్పుచు, జనపతివర్యునకు యోగి)స త్రము డవల౯ 

వనజాతుని చరితంబును, వినిపంవం దలంచి పల్కె_ $ వి_స్హృతభ_క్లిన్. 1531 

. సురపతి తన్నుంగార్చి విధికశో భితమార్లము నూనిచేయు న 
ధ్యర మిటు లాపంగాయిడంగ 1 దారుణకోవము నొంది కృష్ణుండే 

శరణమటంచు నమ్మి గతోనాధ్వసు చై యటునందముఖ్యు ల 

క్క_రణి నొనర్చి యనుచు $ గృక్కు_న నిళరమానియాట చేన్, ౧ 153 

. మనసు కలంగుచుండంగ సామ_న్హ్లజగంబుల నంతమొందలా 

నొనరుచు చుండువానిని మహాగృత రాకృతి నొొప్పుచున్న యా 

ఘనముల (బోత్సహించుచు నకామురుడావిల మానసంబుతో 
ననియెను వింటిరే, యడవిశ్రయందు వనీం చెడు గోవకుల్ బళి! ౨ 1536 

శ్రీమదంబున నెంత 4 తీతిని గర్వించిరి సంవ _ర్హకములార! $ సాంద్ర వి త్త 
గర్భమావహాత్స్య మీోక్క_రణి నొప్పుంగా దె! మరు సా. కృష్ణుని $ మాటనమ్మి 

యతనియా శ్రోయమున 1 నమ రేళ్వరుని నన్ను నవమానవజచి ేమనంగ వచ్చు 
నామమాత్ర ంబున + నౌకలనందగి కర్ణమయంబు లై కార్య సాధ 

. నములుగాకయె మజ యదృశఢములునై న 

యధ్వ రాభాసములను 'చ['యంగ6్డ బూని 

తగిన య థ్యాత్మ విద్య వదలి భ వార్ష 

వముం దరింవంగం బూనుచంశదముగ విరు. ఈ 1537 

క, నను విడిచి శాస్త యోనిత, ననువుగ దగనట్టు మాటోలాడుచు సుంతై 

నను నఖిమానము లేకయె, తనశిశుత బయల్చ్బడంగం $4 దగం గనంబడుచున్. ఈం 

వ్రతరుండు వంద్యుంయ "లేండను, మతి నూని యనమ్రుండగుచు $ మహి నవినీతుం 

డితండని చెప్పంబడందగ్కి యితరుండు తనకం'కు జ్ఞానియె లెడనుచున్. 5y 1599 

తానే సర్వజ్ఞాం తనంగా నెగడుచు నజ్ఞాండితండె శ గద యను పేరుం 

దా నొంది బ హూవిదృవు, మానారు (డ ననెమునటోమహిాతారంబున్, ౫ 1540 
(J యా ఠు థి 

తనముది నెంచుచు జను లొగిం దను బండితమానియని సతంబు తలంవంగాం 
అలానా అనా దనన 

% 46 “ తా | జ్య వాభాలం బాలిశం_ప్తభ్ధ మజ్ఞిం వండితమానినం, కృష్ణం మర్త బ్రము పా శ్రి త్య సోపామేచక్రు 

న్ 
రవీ యమ్” ఆని మూలము. ఇందలినిం దాస్తుతివద్యమునం బేర్చంబడినదని యొయింగనది, 
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cio 

ర్, 

జనుచు౯ మర్ముంయ తాన్మయ్యును బృహము నెనె యనెకూనూహాం గనుచున్, 

క. చరియించుకృషునిం దను శోరణంబుగ నమ్మి గోవీస త్త తము అటు ని 

ర్రరవరు నన్ను. దృణంబుగ6ం బరికీంచుచు నవి వ్ర, యముగ 4 వ _ర్రించి రవో! ౫ 

. ధనమద మలై వాంగ నొరుం $ దము 'నెటుంగంగ లేక కృృష్తుచె 

తను దనువుల వివృద్దిగ నం $ దమ  'యెటుంగనుజాల నట్రయీ 

యనువమదుర ర, ఛాంధేల ధనాగతెగర్వ మడంగంబెసి గ్ 

థనము లయంబు గాం చెడువిఫధంబు నొనర్పుండు మోర శలేప్రునన్. ఇ 1543 

చను డో మేఘములార! నేను నివుడే $ సం బేర మెంద్ర, ౦బు నా 

జను నై రావత మెక్కి పర్యమున మించంజాలీ వేగంచోనం 
జను న్ _క్రీందగు నమరుదణము లస త్పార్శ షమందోెప్ప నం 

—ద (0) జారి | భో 

దుని దక్కుంగలవారిం జంప్రటకు వ+త్తు౯ మందకుకా వన్క_నే. ౭ 1544 

. అనియిటు లాజ్ఞ చయ జలశచావళి బంధన రాజి వివృంగాం 

జని యట నందగోకులము $ శ _క్షికినొప్పినరీతి సంతతం 
బును దగుథారల౯ జెలల్ + భూరిభ యంకరభంగి నార్చుచు౯ 

చెనురుష నూని యెంతేయును 1 వీడను గాంచంగంజేనె నొక్క_టన్, ౮ 156 

స్తనయిత్ను సంతతి $ దారుణధ్వనిమిం విద్యుత్స _/ తానసివితతి మెణియం 

దీ వ్ర వూరుతవితలి 'ప్రరితంబ్బులై జలదంబు లొక్క_ట 4 సలిలళర్క 

రావళి గురియించు $ నామంద౦ వీడిం చె; _స్తంభంబులనుబోలు $ సతతవర్ష 

'థారలు గురియంగ 1 థా త్రియంతేయు జలమయముగాః గన్న చోమజేయుసతము 

. నున్నతంబును గన రాకశయుండె నొక్క, విధముగా వృష్టి ధారలు 1 వలయుచుంట 

మిక్కు_టంబుగ వాతంబు $ మించుచుంట, బశును లెల్లను వడవడ 4 వడయకసాగా. 

. చలిబలిమిని నామందను, గలగోవకులుం దదీయ కాంతలు శిశువ్రుల్ 

పలుభంగుల నా_ర్జింగన్కి జలజాతుని వెండి రీవె + శరణం బనుచున్. ౧౧ 1547 

. నిరతము జలథారలు తృమ్లురవడిం వీడింపంగం దనశయులశీర్ష ములకా 

గరము ళరీరంబుల చేత రహిం గప్పుకొని భఖితిం $ ద త్తజవడుచున్. ౧౧౪ 1543. 

జలజాతుపాదమూలం,బుల నా శ్ యములుగ నమికపోయి మవాత్తా! 

కలుషఘ్నూ! శకృష్ణా!, జలజాసనవూజికాం మీ కసరనీజ! దేవా! ౧౩ 1549 

. జగముల కధినాథుండన్రు భగవంతుండ సవశాప్ $ ప వర మెళ్వర! లో 

కగణంబుల శెన్నం సీవెగదా దిక్కు నంగ జూడు మి త్రట్ వ్ర జమున్. 1550 

దీనికి దిక్కన నీవ, గానా నీకంశు నెవడు 4 కాపాడునొ యీ 

దీనికా గుపితుండై యిష్ట, జానిర్టరవిభుండు మమ్ము $ నార్తులంజేనెన్. ౧౩ 1551 

లే. ఛ_క్రవత్సల! యాతని బాధనుండి కావం దగుదును నీవని $ కడువడి నతి 
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దీనులై దిక్కులేక ప్రాగర్ణించి; రిట్లు, తనను వేంచెడువారలం 1 గని హారియును, 

క. శిలలను వృష్టిగం సరయల జలదములకు నాజ్ఞ చేసి $ శతమఖుండే గో 
కులమును బాధించెడు నం,దలివారలు దిక్కు లేక + యా రులు నగుచున్. 

చ, తనుళరణంబు గోరిరని 1 తప్పక యీాయది యింద్రు జాగ పాం 

బున నొనరించె నంచనియు $ బుద్ధిం దలం వెను; వర్ష మిట్టు లు 

రిని గురియంగం గాల మిది వేయినిధంబున నెంచ౭గాదుగా 

యనిలుండు తీవ్రరూపమున $ నాంర్టిని బెట్టడు మంద నద్దిరే! ౧౮ 1554 

క, కరకామయవర్ష ౦ నిటు కురియంగా సూతుచేమి? స కోర తనకు న 

ధ్యరమును జేయం బూనంగం ద్వర నద్ది విఘాత మగుటం $ దలంచి యతంటే. 

క, నాకారణమున నయ్యడిి, చేకూరె నటంచు నెంచి $ రీ ఘమ మమ్లుం 

బోశార్చ నెంచి వర్షం, బీకరణిం గురియంజేనె $ నేమగు దీనన్? ౧ 1556 
క. దీనికిం దగు,ప ప్రతివిధ నివే ఫే నాయాత్త వ్రభావ 1 మేపారంగ నౌ 

నౌ నన సౌధిం చెద మతి, యీనిర్జ రెపతియుం చా దిగీ ళుండ ననుచున్. ౧౫ 

*సీ మూఢత్వమున గర్భమును బొంది శ్రీమదమునం బెంవునొందె నీ$తనికి నిట్టి 
వారలకుం గల్లు $ వసుమదతమమును సే నిష హరించెద 4 నిద్ద్లళ క్రి; 

మద్భ్శక్ర్తులకు స్ 1మానిత్వ మొప్పదు కోన నయ్య్యాళ ఠఈోమౌాను లెల్ల 

సాధువు లెవు కాఠరజాలరు, సురలు మద్భక్ర్తులె"టను గరువంబు వారి 

లే, కిట్టిదుండదు కలుగునయేని కర్మ 
వళమునకా డానికి౯ా మానభంగ. మొకంజె 

శాంతి కావించు నదియు శిత యెటులౌను? 

గర్వళాంతియె యగు నుహాకార మెవుడు. ౧౭ 1553 

చ, నను మదినమ్మి సాయపడ 1 నన్నె సతంబును గోరుచు౯ విభుం 
డని నను సక్యేశుద్ధిగ నిరంతర మెంచుచు నున్న గోకులం 

బును దగ నావృభావమున( $ బూనికం గా వెద నిది యెనుబూ 

నిన వ్ర తమౌానుగాటె యని 4 నిశ్చయ మొప్పంగC సి యంతటన్. ౧౮ 1559 

-అర్రి గోవర్గనా దిని శీ శ్రీేకంవ్లుం డుద్ధరిం చుట. థఆా-- 
. లో 

చ. హారి పర మేశ్వారుండగుట ॥ నాత త వినిశ్చిత మెల్ల గోవకో 

త్క_రమున కప్పుడే తెలిపి 1 కాంచనచేలుండు. లీలచే ధరా 
ధరమును బుట్టగొడ్డు నెదం$ ద _తఅమందక బాలకుం డదే 

కరణ్. చెకల్చి తాల్పు నటుకృమ్రు, మ 5 కరాంగులి దాల్చె నేర్చునన్. ౧౯ 1560 

మ్, పారియంత౯ జనకాదులంగని "సువశహర్ష ంబు పొాంగ౯ా నచిం 

* “లో శేశమానినాంమా భ్యాద్ధరి ష్యే శ్రీ మదంతమ?ః” అని మూలము, 

Ta} 
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చె రయంబొవ్ప్చంల శౌ లగ_ర్హమున నేకచింతల్ మడింజొన్న్చే కి 

త్రీరుణం బందున కోధనాన్వితముగా + రై ర్వుంబు మెం జొచ్చి యా 

దర మొవ్ప౯ా వనీయింవుం డందు సుఖమొంోదం గల్టుంజుండి తగన్, ౨౦ 15661 

ర్మ , అని తల్లి కిం దండ్రి కి సోవనికాయంబునకుం 'దెల్సీ $ పర మెళ్యరుం డి 

ట్లనివల్కె_ వారలకు నె మనములంగలసండియంబు $ మాన్సెడుకోర్కిన్. ౨౦ 

"డి. బాలకుం డీతండౌనుగద 1 పర్వతమో వినురూవునం దగుం 
జూలునె దీనిం బట్టుకి కొన $ సన సత్త్వము సుంతకదా యటంచు ళం 

కాలతం జి త్తసీమలం దశగం బ్రళ్ విల్ల (గ జేయంబోకుం డి 

శై లము శేలనుండి దిగజాలునే యెన్నటిశైన నెంచినన్ . ౨౦౪ 1563 

ఉ భీతిని మూనుం డింకం బెనుకవృష్టియు గాలియు మిము 'నేయంగా 
'నేతజీనై నం జాలునొకొ $ యెన్ని విధంబులనైన మి మైగిం 
గాతును నిర్దయంబుగ నిరకక౯ా బళువారముగూడి యుండు. డీ 

భూతలమందు గ yg మును?బోలీి గిరీం ద్ర మి వొవ్పి యుండెడున్. ౨౧ 1564 

చ. వనజదళామయుం డిట్టభయోభామలు వల్మ_ంగ నూజడిల్లి గో 
పనికర మాత త గోధనము 4 బాలురు నేవకులుం బురోహీతుల్ 

మనముల కొంకమాని శ త్రీమన్యుభ యంబును బాసి బండ్లతో 

జని యలగ రృభాగము పీశాలముగా6 దగం జొచ్చి ర 'త్రటిన్, 2౨9 16565 

ఖ్ 

ఉ. ఆంకలీదపవ్పి యన్న యది $ యాత్మకుం దోఢయుకయుండంగా సుఖం 

జేకరణిం గనంగ మదిశనించుక కోరక చిత్ర, మిద్ది యాం 

గా కని తన్ను గోపకని $ కాయము నందముఖుల్ కనుంగొన౯ 
శ్రీకలితుండు కృష్ణుండు విీజృంభితళ_క్తిని గేల న్యరిన్. ౨.౨౪ 1566 

క. దినస కక మొకయడుగా, నను శి క్క_న నున్నగా మనంబున నింలై 

నను దలయకయే ధరియిం,చి నిలిచె; 'దేపెంద్రు,. డట్టోచిత్రము గనుచున్. ౨౨ 

. హరియోగమాహాత్స్ట$ మ త్తణి వీమంచి యతివిన్తితుండయి + యాతే త భూరి 
సంకల్ప ముట్లు ఛో గవ్రంబగు 'టారీ గర్వముం బానీ మేఘముల నష్ట 

మరలించె; నంతే 3 వ్యోకమమున మేసుంబులు కనబడవయ్యి ఖా1స్కరండుతోంె 
వానయు నతిశ యశవాయును నుడిగను; దద్విషయం బుంచిశ్రధర ణధరము. 

oir 

ఆ. చాస్సాయున్న న్దీ శ్రినోథానము త్రీ గకృష్తుం డందు నున్న గోహాబృందముం గని 

పరక; గోవులార! $ లలనల బోలుర. గోధనమును వెంటం$ గొనుచు నింక.౨౫ 

* “నత్రాన ఇవా వః కార్ శ్యీమద్యస్తా ద్ధని పాత నే, వాతవర్డ ర భయే నాలం తశ్రణం విహితం 

హి వః” అని మూలము, 
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క. చిత్తంబుల హత్తిన భయ, మి త్తత్ దిగవిడిచి వెడలు 5 డిటనుండి మహో 

దొత్తమగు వాన యుడిగ మరుత్తును దనయంతం దీ ప్రశరూవము మానెన్. 

క, శై వలినులయం దుదకము, భావింప స్వల్పముగ నె? వర్వెడు నాంగా 

గోవల్లభు మాటలు విని, వోవారముతోండ బాలోకులతోం గూడన్. ౨౬ 

క. ధనముల గృహోవకరణము,లను ళకటంబులను నించి ౪ లలనలతో వృ 

ద్ధనికరములతొ. మెల్లన జని రావివరంబునుండి + సంతస మొవ్చ౯. ౨౭ 

క. హరి భగవంతుం డాభూ,ధరమును భూతంబు లెల్లం 9 దమింగనం బ్రభుతం 

బరంగం చేయుచు నెప్పటి, కరణి విలానమున నిల్చెం $ గని గోవకులు౯.౨౮ 16572 

. భగవంతుని మవో ప్ర 4భావముల్ తలంచుచుం బరిరంభ ణాదుల 1 వత్స్పలత్వ 

మగవడం గావించి 4 యందటు నొకచోటం చేరియెంతయు సుఖోనిదిలనిరి; 

గోవికల్ న్నే హంబుూగగూడిన చిత్తంబు లొప్పంగా దధ్యయీతోదకముల 
నర్చించుచు౯ వృద్ధి'నందునట్లుగ నాళిషము లిచ్చి; రంతం ద్ర గీమమున నందు 

తే. డల యశోదయు రోహీణి 4 యలఘుబలుయు 
హలియు: గాగిటటేర్చి న్నెశవోతిశయత 
మదులు కలలోంగ దీవించిగరి; దివమందు 

సెద్ధగంధర్వచారణుల్ $ చెలగి సురలు. ౨౦౪ 1578 

క. సంతోవంబున సాధ్యులు, వింత యిదౌ ననుచు స్తుతులు 1 వివిధవిధుల న 

త్యంతము గావించిరి మజీ, వంతంబున విరులవానం $ బరణగించి రట. 3౧ 

వ. శ ంఖదుందుఖి ప్రముఖ వాద్యధ్యనులు మ్రోయించిరి. తుంబురు ప్రముఖగంధర్వ 
పతులు హరిం బాడిరి. గోవరనాచలంబు నుదరించి గోధనంబు గోవగణంబులం 

గాపాడి (శ్రీకృష్ణుండు తనయం దనుర కృలగుగోవకులు నలుంగడలంగొలిచిశాలా 
బలదేవుంగూడి వ్రజంబున కరిగా. ఇట్టి యమానువకృృత్యంబుల నొనరించిన 
శ్రీహరిచరితంబులం బాటలుగా బాడుచు గోపాంగనామణు లమ్మ్హుకుందుని 
హృదయారవిందంబుల నిడుకొని స్మరించుచు మందకుం జనిరి. 33 1575 

ర ఉధ- 

బ్రరువదియాణునయ ఛ్యాయము, 

-అరఠి గోపాలకులు శ్రీకృష్ణుని మహిమముల కచ్చెరువందుట. థితా- 

క. అరుదుగ శీ కృష్ణునిదా, చరితంబును బెలియంజెప్పి 4 జనవతికి మునీ 
శ(రుడు శుక యెరాగి యవ్వలి, చరితం బిటు చెప్పల్ట్ట్లనెం $ జంచద్భ క్లిన్. 

చ. సరసీజనెత్రుం డిక్క_రణి 4 త్తైాధర మెత్తుట లోనుగా మహ 
_తృరసురకృత్యముల్ గనుచుం + దన్నహీమం బిల నప, మేయమై 
పరమపవి త్ర, మై తనరుశవద్గతి సుంత యెొటుంగం జాలక 

చ్చెరుపడి నందుసన్ని ధిక + జేరి వచించిరి గోవననాయకా! ౧ 1577 
ఛాం-భాగ-24 

cin 
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చ. హరి'కన బాలకుండు కద 4 యాతం డొనక్చెడుగృత్య్ణముల్ మనో 

ce 

హారములు చాలనద్భుతము $ లౌ నతం డినిధి గోకులంబునకా 

ధరణ జనించుటొాప్పదు గడా యెటు గ్రాముల యింటయుక్సైనో? 

పరమవిచిత్ర, మిద్ది; మనీబాలుని యీ డివు డెన్ని మూాచినన్. ౨ 1575 

. స ప్పవత్సేరములేె 4 సామజ మంబుజం, చెత్త కరణిం బర లెంద్ర, మొక్కా 

కరముచేత నెత్సి$ కడులీలగాం దాల్చం గలిగె నిట్టవింతోగల దె యెందు? 3 

. కనులు వివ్చంగ లేని $ కసుగందుగానున్న యప్పుడే గురుబలం 4 బొవ్చమించు 
నట్టివూతన యంకేమందుండి చనుపాలు ప్రాణా లితోళరీశరంపువయసుం 
గాలుండు హారియించుశక రణ. బీల్చెనుగదా; మూండువమూసంబులశయీడునం దె 

శకటంబు క్రిందను ఫ$ కయనించి తానుండి పయింబడవచ్చిన (| బండిన శ్టై 

. డదుుచు ద * నిదపాద యేడ్చు ౦ గాలం న్నంగ $ ద 

హాతికి నాబండి తల క్కిందు $$ లగుచుం గంట 

బడుచుం గూ లెను; వత్సరశప్రాయ మలదు 

తటీిని గ్కిందను గూర్పుండ $ దనుజుం డొకండు. ౫ 1580) 

. త్వరవడుచుం దృణావ రుడు, హారిని౯ా గృహియించి యొగనె $ నంబరమున కా 

'సురవైరి గళ గృహమున, బరిమా'ర్చెం; గ్రిందయడియె $ వాండు మృతుండై.౬ 

మ. నవనీతంబును దోొంగిలించె నని యానాం డాగ్రహం బొవ్చ మా 

తవరాత్శప్రభనుం గఠోరవిధియెం శ చా టోల( గట్టంగ నొ 

క్క_వడిక్ దానిని నీడ్చుకొంచుం జని యుశత్కంళ౯ మనోజ్ఞార్జునా 
ఖ్యవరత్షారుహయుగ్య్న మధ్యమున మోడ్క_ం జేర్చి బల్వూనిక౯. ౭ 1682 

కరముల బలిమిని లాగుచు, ధరం గూచ్చెల౯ా వృతుములను; $ దనకుం బ్రియసో 
_ దరుండగు రామునితో వని, కరిగి వయస్యాళి గొల్వ $ హరి యందొకచో౯. 

ఛేనువులను వత్సములను, డా నొగి మేపుచును నందు $ దన్నుం జంపం 
గా నేగుడెంచిన బకుని, దానవవరుం గరయుగమున $ దర్పముపాంగ౯. ౮ 

. మోము ప్రయ్యలగుచు 1 భూమిని గూలంగ, విసరివైచి చంపె; 4 వింతమిాణి 
వత్సవం_క్లియందు $ వత్పరూవంబునం జొచ్చి తన్ను. జంపు+నిచ్చ తనర. ౮ 

తిరుగుచు యత్నంబునం దనుం బరికించెడు వత్సదనుజు $ బరిమూర్చి కళే 
బరమును దానిని వైచియె, ధరణివయి౯ా వెలంగపండ్లం 4 దాం బడంజేనె౯. ౯ 

బలబేవసహితుం డై. దోర్చలమున గర్షభసురారి +? బంధుయుతము గాం 
బొలియించి వరిణతపలంబుల రాజిలుతాళ వనము 1 భో గ్యముంజేనెన్ ౧౩ 

. బలమున నిస్సమాను(డయి 4 ఛాసిలు నాబలదేవు చేత లో 

“కలకు మహో గుడ వెలయు 1 శ్రూ,రుం బ్రలంబుని మ్ర్రంగయేని యు 
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జ్ఞ (లవనవహ్నా నుండి వృజీవాసుల గోవుల నుద్దరించ ని 

స్టులభుజ7ం ద్రు, దుర్వ్భిషమా$దు౯ భయ దాకృతం గాళీయుకా వడిన్. ౧౧ 

నిరుపమళ _క్రిచే 4 నిర్జించి నిర్భదు నొనరించి పాదమున 4 నుండనీక 

వరుగ త్తగాంబేనీ ౪ పావనయమునను నిర్విహోదకయయి 4 నెగడంచేనె; 

నీ వృజంబుననున్న 4 యొల్లరకు౯క మాకు నను రాగ మోాకృష్ణుగనందు వదలం 

దరముగాకున్న డెగక్కరణి నో? వ్రజనాథ! భవదాత్త్మజునకు మాగవైని ప్రీతి 

- జననమాదిగం గై నీ 4 సరణయెట్లా?! 

యెడువత్సరముల బాలు6 + జెడ? వెల 

_ వరము ధరియించు టడి యెడ? $ వ్రజమశే వాంద్ర,! 

యిన్ని కారణముల జక్క $ నెన్నిమాడ. ౧౩4 "1599 

om 

Gl. 

క. భవదాళ్శజన్లు నం దొక్క_వింత యనుమాన మొదవెం $ గా దన నెట్టా? 

నవనింగల సాఛారణు,లవంటివాం డితండుకాం గశలండె తలంప్రుమూ! ౧౪ 1590 

చ. అన విని నందు. డిట్లను మీవామతులార ! వురోహాతుండు స 

న్తునియును నై నగర్దుం డొకకపోలిక ససుతులనార్చి పల్కె_ దా 
నం విను డంత సూమదుల స్ట నిబ్పనళంక తొ "లంగు; నద్దియే 

మనిన గుమారుం డితండు మీవోత్తు(డు గానం గృతాదులం డోొగికా.౧౫ 159] 

oi . తనువులు వ ర్వేజు $ ధరియించు నయ్యవి సీతర_క్తపీతవశర్ణ తనువులనం 

బ్రఖ్యాతింగాంచు నిీవ్పట్టునం గృప్పతం గనియున్న వాం డనిశయును మును వీతం 
డల వసుదెవున గ కాత్త జుండయి యొక చోట జన్ని ంచె నంఠఫచున్తు గనుకనె 

నిట్టి శీ మంతుని $ నెల్ల వెద్దలు వాసుదెవుం డంచు  వచింత్రు శ గావున భవ 

ఆ, దాత జునకుం చెక్కు $ లాహ్యాయంబులు గుణ 

కర్తములకు ననువు$గాం జెలంగు 

ననియు, నవ్వి యెలుంగహోదును నేనె తక్కిన 
జనులు తెలియంజూల $ రనియుం. బెల్చి. ౧౮ 1502 

క. గోపకులకు గోవు లకుకా, సీషట్టి యితం డొసంగు $4 నెజీ సంతోవం 

బేపారుశ్రేయమును నింక, నాపదలం చాయటువార + లందలు మోరల్ ౧౮౪ 
లే. మును వరాజక మైన దశస్యునిక రంబు 

నాధువ్రులంబట్టి బాధింపషం $ జకి యితండె 

సాయ మొనరించి రథీంవ 4 సబలు లగుచు 

వారిగెల్బిరి చువ్వ యో 1 వ్రజమహవాంద్ర,! ౨౦ ౨ 2రరిక 

తే, వమహాభాగు లితనివై $ నెలమిం గాంతు 

ఛామనుష్యుల విష్ణువతానునారు 
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లను మవాసురులుం బోలె 4 వనట నొందం 

'వేయంజాలదు శత్రు రాశజి యెటు'లై న. ౨౧ 1595 

oir వ వ్రజనాథ ! యోూాకమాకరవరుండు గుణకీ రులను ద్రైభావంబున $ లత్షీనరయ 

నొరాయణసముండు $ శ్రీ శ్రీరమ్యుండనియును గావున నితనివౌ $ కర్మ ములకు 
విస్తయంపడశాదు $ వింకగనే తోంయం గర్మంబు ౬నుచును $ గర్షమోని 

తెవీయంగాం. జెప్పి స్వ్రధివ్ల్వుంబునకుం బోయె నంతనుండియు నాత్మ యందు నా శి, 

తే. తులకు గష్ట్రంబు నించుశేలగలుగ వీని, కృష్ణు నారాయణాంళే తు యటంచు! 

దలందుచున్నాండ; నని గర్హుశవలుకులను వృచించు నందునిమాటలఈ  చేరివినుచు, 

చ. హారి వగునత భావముల $ నన్ని తెణుంగుల నాలకించియుక్ 

గర మనురాగ మొప్పునటు+ కాంచియు నుండుట విస్త యం బే 

కరణని గాంచ కాత్త ల నిగ్గ కామముదంబును గాంచి నందుని౯ 

బరవముదయాకశరు౯ా హారిని $ భ ద్రవచస్సుల సంస్తుతించుచు౯. ౨౦౮ 1597 

చ. తనదుమఖంబు సాగమికి $ దారుణకోవము రేల నుగుగండై 

యనిసిషనాయకుండు వ్ర జళవముందు మహా _తృరవృష్టిం బర్వున 

ట్లొనరువ నత్త సంతతులు $నుగ్ర తరాశనులు౯్ మవోనిలం 

బును 'చెనువృష్టియుక గదుర 7 భూరిభయంబును గాంచి మందలో౯. ౨౪౮౪ 

క, బాలకులును భేనువులుకా శ్రీలు మవో _ర్థిని మునుంగ 9 జిష్షుక కృతికి నై 

లోలోన నవ్వుకొనుచుక , బాలుండుగ నుండి కరుణ $ వర్ధిలుచుండక ౨౫ 

క. గిరి నుచ్భిలింధ్ర, మర్శకుం డరుదుగ నెత్తునటు లొక్కళవహాస్తాగ మునకా 

ధరియించి గోకులంబును, బరిరతించుచు నవు _ర్వవతి గ్ ర్వంచుకా, ౨౫ 1600 

లే, మిగులకుండ నడంచియి 1 మించినట్టి, గోతతీశ్వరుం డాహారి $ గోవబాల 

'కావృతుండుసు ప్రసన్నా త్తురడౌను గాకు మాకునతరతంబువరదుండార గాక! మిగుల, 

0 క 

ఇరువది యడవయ ఛ్యాయము. 

అరి ఇంద్రుడు కామధేనువు శ్రీకృష్ణునకు నఖిషేకము చేయుట, అతా- 
సీ. గోవర్ధనాహ్వాయకుధరవరం చె_త్తి గురువృష్టినుండి గోకులము గాచి 

హరియొప్పునట్టి యకయ్యదనున గోలోకముననుండి యరుగుదెం$చిన మహో త్తే 
మాకృతిం దగినట్టి + యా కామఢనువుళనాడి యింధద్రుండు కృష్ణు + జూడవచ్చి 
యేకాంతమున నున్నశయిందీవరామయునిం జేరంగంబోయి తాం $4 జేనినట్టి 

' లే. తప్పునకు లజ్జితుండయి $ తపనుదీ_ప్టివలె మెజయుచున్న మకుటంబు $ వాసుదేన్ర 
చరణసరనసిజములు సోశ $ సాగిలంబడి, మొక్కా; నీరీతి శ త్రమన్యుం శీ డుక్కు_ ద 

క. గురులేజుండై న యాశ్ర్రీవారి యనుభావంబు మున్నె $యంతయు విని యి[క్కి..౨ 
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_త్తరుణమునం గనియు నుండుట, బర మెళ్వరుం డనితలంచి 4 వంతము సడలన్.౨| 

తే. మూండులోకంబులకుం దాం (బ*భుండ ననెడు 

రూ 

గర్వ మెచటికొ వోవంగం 1 గకయుగంబు 

మోడ్చి యిట్లని పలి నోకభూతనాథ 
తావకంబగు హావ ంబు + పావనంబు. 3 1604 

. పరిశండ్థన _త్ర (మయమై, నిరుపమ మేకంబు నగుచు 1 నిర్ణ లమై ధ్య 

_స్తరజ _స్తమమై సర్వము, నరయంగాం. జాలీ వెలయు $ ననువమ మగుచున్. 3y 

. వరల నజ్ఞానాను4బంధ మై సత్త్వాదికగుణకార్య ప్ర ప వాీహాగలతి నొప్పు 

సంసారమును, దీనోసరణ్ శొద్రిరసం గృహణ కారణభూతోకర్మ సముద 
యానుబంధమును నీ$కరయంగాలగ గలుగవు; భ వమె'లేదన్న దోద్భవక్ళితంబు 
లైన లోభాదులు + హరిహయవూజితా ! కలుగవు నీ కని + వలుకనేల? 

. యట్టులె నను నివు ధ$ ర్థాఖిరత్సు ణార్భమును దుష్ట్రజనశళి త ణార్గమును థ్ 
రింతు దండంబు నోభ వంత | | లోక ,ములకు( దం డ్రి వి గురుండేవు 9 జలజనయన! 

. నీవె నియంతవ్ర గర్వం, బేవిధిం బూనినను వారిగసెల్ల ర నడంవం 
గా వారిజాతు ! దండము, నీ వూనుదు నిన్ను వాటు $ నెటు ళక్యమగున్. ౫. 
కాలము నెటీంగియె దు శ్నీలుర నిర్జింవ నై + చేకొందువుగా 
లీలావతారముల్క జగ, మేలుదు మనుగర్వ మూను $ నెల్లర మమ్లున్. ౫౪ 

. పరికించి దండమున భీ, కరుండవుగాం గానంబడుచు 1 గర్వ మడంతు వో 
సరసిజనయనా ! నీదగ్క చరిత మృద్భుతము నీదుగసంకల్పంబున్. ౬ 1601] 

. మాద్భశుల్ జగదీశకమూాను లజ్ఞాలు నిన్ను నర ర కాలమున భగయంకరమగు 
దండంబు నీవొగి ? ధరియించియుండుట ౫నుగొని జగద్శళతను గలిగిన 
మదమును వెవెగ 4 మాని గర్వమువీడి యార్యమార్లం బగోనట్టి భక్షి 
గాంతురు నీదు సంక ల్చ మె దుస్ట్రదండన మగుంజుము; స్వర్షమున క థివతి 

=, ననుమద మ్హానరింప మువావరాధ 

మొనరిచితి నీవ వ్రభావయబుశగనంగ నై తి 
మూాఢమతినై తొ తినీ నన్ను $ మురహర ! దయ 
వెలయ మన్ని ౦పు దుర్చుద్ధి $ గలుగకుండ. ౮ 1610 
పరమేశ! ని: గ్ర హంవంగ, నరుదుగ గృహజూపి రావ ? నర్లు (డడ వీవే 
మరలం నుబుస్థ యిట్లది, వరలకయుండంగం గావు 1 పద్ద దశాజూ! ౮ 1611 

. అధోతుజా! భూమికి భారమును గట్పించుచుం. దమయంత దానికభార మై 
యుండు చమూవతుల దండించుటకు నీపాదారవిందనేవకు లభివృద్ది గాంచున 
ట్లొనరించుటకు నీవవతరించితివి. పడ్డుణె శ్వర్యసంపన్ను (డవై సర్వాంత ర్యామివై 
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(4 తాండవకృష్ణభాగవతము (అ, 

యపరిచ్చిన్ను(డవై సర్వజగన్ని వాసుడవై సాత్వతు లనంబడుయాదవులకుం 
ద్రిభుడవై యవతేరించిన శ్రీకృష్ణునకు నీకు నమస్కారములు, ౧౦ 1012 

. భక్తులెట్లు వాంఛింతురొ $ వారి కనుగు 

ణమగు దేహాంబు ధరియించి $ విమల మైన 

జ్ఞానమే యౌాకృతిగం దాప్పీ $ సర్వమునకు 

నాత్తయయి సర్వ కారణం $ బగుచు నొప్పి, ౧౧ 1618 

. సర్వభూ తాత్తుండవగుచుం $ జక్రధరుండ,వైన నీకు వందనములు[వమూననీయ 
చరిత! భగవంత! నాదు యాజ్ఞంబు విహత,మగుట కోర్వక త వృకోగపాకులమతి 

. నివు వసీంచుగోకులము 1 నేంజె వినాశమువేయలగోరి మే 
ఘావళి వాయువుం బిలిచి $ యద్భుతవృష్టిని నోర గాలినికా 
'బేవ గనంగం జేయందగుం $ 'జెచ్చెలు నంచును బొత్సహించితి౯- 
దేవవిభుత్వగర్వమున $ దివ్యభవన్మహిీమం బెజుంగమిన్. ౧౨ 1615 

. వినను దేవా! నాయజ్ఞానకృతాగసము నెల్ల 4 నైంచి గరువముకా 
బోనడంచి యనుగృహముక్కౌా గానం బడం జేనీతివి విశగర్వుండ నైతిన్. ౧౨౪ 
నాయుద్యమ మిసుమంతయు, నీయెడ ఫలియింపదయ్యె $ నీళ్వరు నాత్తుం 
డై యలరు నిన్ను గుకునిలా మాయాతీతుని భజింతు $ మద్ దృఢభ  క్షిన్.౧౩ 

అని తెలిపి శుకుం డిట్లను, జనవర ! శ₹త్రమన్యుం డిట్లు $ సంకీ_రనముం 
బొనరింపంగ భగవంతుండు వనజామండు ఘనగభీరవాక్కు లలరంగన్. ౧౪ 

= ఆననమున స్మిత మొుప్పంగ, నీనియతి వచించె; నిర్ణ రేళ్వర ! యింద్ర 
(శ్రీనిరవధి కాహంకృతి, నూని మదించితివి గాన $ నాగి మత్కరుణన్. ౧౮౪ 

- అనవరతేంబు నిన్నును గృశతార్జుని జేయణగలోరి నన్నె ద౯ 
' మనినముచేయు నూహాతగు4మాడ్మి_ని గబ్రంగంచెయ నధ్యరం 
బునకు మవోంత రాయమును 1 బూని యొనర్చితి లోకమందున౯ా 
జను6 డురుసంవదంధుండయి 1 చక్కనిన్రీ తగియుంట మత్తుం జై. యాళ్ళ 1620 

॥ దుర్ణనుల నొంప దండంబుశతోం జెలంగు 

పాణ గలనన్ను6 గనకుండు $ భావమందు 

నెవ్షని ననుగృహింపంగ $ నెంతు నతని 
సంపదలనుండి తొొలణగింతు $ సత్య మిద్ది. ౧౬ 1621 

వనుమిశ నింద్ర,! భద్ర మగుం 9 జక్క_ంగ నావగుశాననంబు విరా 
రొనరుచుచుండు! డొల్ల రు మీహాోే_త్తరవృ_త్తిని బూని యొవ్వ ర 
పనిన్ "నరింవ నిల్పితిరొ $ పాయక నాయధికారముంచె ని, 
ల్వనుదగు గర్వము౯్ వదలి $ భ వ్యసుఖంబులు గలుచుండెడున్, ౧౭. . 1622 
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అనివల్కుచుండంగ 5 నంత మనస్వీనియగు కావుభేను వత్యంతభ క్రీం 

దనసంతతింగూడి $ వనజాతునకు గొవతనుధారియగు నీశ(రునకు మొక్కి 

వినుతించె నిట్లని * విశ్వేశ! శ్రీకృష్ణ! శ్రీకృవ్ల! యోగీంద్ర? సెవితాం య 
పంకరువ*! విళ్వశభావనా ! లో కాధిపతివై న నీదగు¥ ప్రాపు గాంచి. 

. యెసలసట సనాథులమెర్మైతి 4 మిీావె వరమ 
చై వతంబవు జగదీశ! 1 నీవ మాకు 

నింద్రుండవు గమ్ము; గో తిది? వెళ! భూమి 

సురులకుక్ సాధువులకును $ శుభము లొదవ. ౨౦ 1623 

ధరణీభర మడంయయంగ నవుతరించి తోవిశ్వురూవ ! 4 ఛాతృననుమతి౯ 
ఫీగసావహించి మేమాతరుణంబున మమ్దుంగాచు $ దెవము నిన్నున్, ౨౧1624 

. ఇంద్రునిగం దలంచి 4 యొలమిమోజంగ నఖి, పేశకమహము విభ వోనీది కనుగు 

ణముగ జరవుదు మని 3 నారాయణుని గృష్షు, వెడి "భేనువితతిరగకాడి యవుడు. 

తనవయసుల నభిషేకిం,చెను దేవగణాధివుండు 1 నీరి వెలయంగం గృ 
ముని చేవమాతృకలశే, ననువుతుం డై 'దేవమునివ్శరాన్వితుం డగుచున్. ౨౨ 

. ఐిరావతగచజేంద మాత కరంబున ధరియించి లెచ్చిన $ పరమపావ 
WW డా 

నాకాశ గం౦ంగామీవోంభ స్పులం దమి నభిసేక మొనరించి $ యామువారా ర్హ 

ముననె గోవిందాఖ్య $ నొనరించె [దివిజులశే నింద్రుండను గద $ యీవు గోవు 
లకునిం ద్రుండ వె మైతోవింక లోకమున నిన్ను మనుజులుగోవిందురడనుచుం బాడు 

. దురు హరీ! యంచుం బల్కె;] నో త్తరుణమందు 
నరుగు చెంచిన తుంబురు + డమురమాని 

నారదుడు తక్కుంల మునిశనాయకులును 

సిద్ధచార ణగంధర్వు $ లిద్ధమతులు. ౨౩౮ 1627 

. మజియు విద్యాధరులు లోకశమలము నడంచు 

హరియళస్సును బాడిరి 5 సురవనితలు 
ముదము దళుకొ త్ర నాడి రిలపాదవ చేవ 
ముఖ్యు లెన్నొ విధంబులం $ బొగడి మజ్యు. ౨౮౪ 1628 

అతివిస్తయకరవుపష్పు, పృతతి౯ వర్షంబుగాంగం 3 బర మేళ్వరువై 

నతిముదమునం గురియించిరి, వితతసుఖం బొందియుంటడె 1 విళశ్వత్రయముక. 

వసుమతి ఛేనుప్రతతి పయసుచేతం దడిమె; నంత 4 ప్రోదిను లెన్నో 
రసములతో "6 బాతెను, వృ,తుసమితి గురియిం చెం గుసుమ!కమ్రురసంబు౯ ౨౫|| 

శాలి ప్రముఖ సరర్రసస్యముల్ దున్నకయె ఫలించెను గొండ $ లెల్ల లోన 
'నుండిన మణుల బాశగొవ్చంగం (బ్రకటముగాం దాప్పీ పాళ్చె న కామరుచుల; 
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శ్రీకృష్ణుం డట్లఫోవపి కృుడై తగల గ్రూరస_త్త (ముల్ నై రంబు ఫ జాటువిడిచి 

యుండెను, శతమఖుం $ డొగి గోవులకు గోకులమునకు నాథుండై శయమరవంద్యుం 
. డైన గోవిందు నభిషి క్సుణగా నొనర్చి 
తదనువుతు6 డయి దివిజసముదయపరివృ 

తుండయి శ్రీహరిమహిమముం 9 గడు బొగడుచు 

విస్కీ తుండయి చేరెను 4 విబుధప్రరము. ౨౭ 1631 
తులా 

వరువదియెనిమిదవయ థధ్యాయ ము. 

అధి శీ హరి వరుణలోకమున నున్న నందుని గొనివచ్చుట. థఆా-- 

అని హరిచిత్ర గాథల మీవోమునియా శుకయోగి తెల్సి యిం 
కను వచియిరనరయూని యను 1 య్యోవర! యవ్వలీ గాథం దెల్చద౯ 

విను మట గసోకులంబునం బ బ్రశవృద్ధమహత్వముమిజం గృ్షుం డొ 

వృ నొకట నందు డెంతయును శ్ భ_క్లిచెలంగ వ్ర తంబు చెయంగకొ. 16832 

. మదిం దలంచి యేశాదళి $ మహితనిష్థ్య 

నువవనీంచి జనారక్టను $ నుద్య్భమమునం 

బూజ చేసీ కలామాత్రశముగనె యుండు 

ద్వాదశిని గాంచి యయ్యధది $ డాంటకుండ. ౪ 168383 
పారణచయక యున్న, సారవ్రతలోవ మనెడు+ళా స్త్ర మెటుంగుటక్ 

'జేర౯ స్నానము వేయం, గోరియె కాళిందికిం దర 1 గనారినమదితోకా. ౧ 

అరుణోదయమునకుకొ మును పరయంగ స్నా నంబుచేయు$పద్లతి లే దా 
సురి యనంబడు నావేళయుంబరికిందం డతండు సుంత 1 వ్రతనిష్ట మెయి!౯-. ౧౪ 

. జలములం జొచ్చి మున్తుటయు 4 శాస్త్ర ,ముమోాటే యతండు నానిథకా 

సలిలములందుం సొచ్చె నని 1 చయ్యన నొక్క_సుగారి యవ్పతిం 

గొలుచు నతండు నందుం గొని $ గొబ్బునం బోయెను వాళి చెంతకుకా 

జలముల మున్తినట్టి యల1ేచ క్రి పితం గనయజాల కార్తు Eై. ౨ 1636 

. గోపాలకులు రామః శ్రీ పతీ! నీ శ్రీకృష్ణ! యనుచు నా క్రోశించి $ రంతపహారియుం 

దనతం డ్రి వరుణావ్యధతునిగసార్త్ నెటింగి వార లా “కోశించుకభంగి వినుచు 

ధర కపతులకుం చా నభయ ప్ర పదుం డగుంగాన విభయయి $ యలరులగాన 

వరణనికడ కేం 1 బశ్చిమదిక్టోతి వరుణుడు తనయింటి + కరుగుచెంచి 

. నట్టి కృష్ణు హృషీ కిశు 4 నాదరమునం బూజలం దన్ని దర్శనము మహళోత్స 

వముగ భావించి యీధరీలిం 4 బలీశ; చేవ, సర్వలోక భూ | సుదర్శనము వలన. 

. తనుథారణఫల మళ్చెను, గనంగల్లితిం గాదె సర్వో కాంతీతముల నో 
' వనజాతు, ! భవత్నదన్మేవను జేనెడువారు ము_క్టిశకవసతులు సుమి! ౫ .1680 
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నిరతిశ యశ (ర్టంబునం, బరయుచుం బరమాత్త వగుచు $ బహ్హా మునంగా. 

బరమేళుం డనయ నొ విడు, హరి! నీకు ్రణామ మేను? స్థ "నర్పింతుం దమిన్, 

లోకసృష్టిని గల్పించి 9 (వొకటగతి, వెలయుమాయ నీయందును 4 గలుగకుండు 

నట్టిపరమాత్తునకు నీకు శ నంజలి యిచె, ఛృత్యుం డీతయు రహితవి;వేకుం డగుట. 

. నాకడనుండియు నీతం, డేకార్యము చేయందగునొ $ యెుజుంగండుు మూథుం 

జై కడంగ నీదుజనకునిం కొని యిటంజే ర్చెం దవ్వు 1 వమియింవందగున్. ౭ 

[సకలమును జూచువాండను, సకలేశుండ వీన్ర నన్ను 4 సమధికకరుణం 
(బకటించుదృష్టిం గావ్రుము, సకలము నీదర్శనమునం 9 జక్క_ఫలించున్.] 1642 

జనకునెడ వత్సలత నీ కనుపమ్మమె యుండుంగాన 4 నభాతు ! భవ 

జ్ఞనకుని గొని పొ మృనుచు౯, వినయంబున వేడ సర్వవి శ్వేశ్వోరుయన్. ౮ 

. వరుణుండు తన్ను పగిది 1 శ్రార్టనచెనీ ప వనన్ను. 'జేయంలా 

మరలి సమ_స్తబంధువులు 1 మహసమోద మనొందం దం డ్రి తోం 

బురమును జేర్యె నందుండును 1 బూర్వ మొకప్పుడు చూడనట్టి యా 

వరుణుని భూరిభాగ్యమును ? బాగుగ గాంచియు నాస్టలంబునన్. cy 1644 

తనసుతు డగు శ్రీకృష్ణుని, గని వారలుభ_క్షిం జూవీ $ గావించిన నే 
వను లోందలంచియు విస్తయ్యృమును గాంచి వచించె బంధు$వూగంబునకున్ ., ౧౦ 

దె "త్సుక్యబుద్ధులె $ యాకృష్ణు నీశ్వరుం గాం దలంచుచు లోకగణవిభుయడగు 

నామవాత్తుంయు తమ $ కాల్మ యమెనట్టి బృహగతిని వీ బ్రితోవర్ధి లంగ 

గల్పించునొకొ_ ! 2 యెగక్క_రణినై నెన నటం దలంచుచుండ (గ సర్వశద ర్శనుండు 

. కావున వారిసంగకల్ప మాత్త నెటింగి తన్మనోరథములు $ తగ ఫలింవం 

క్ర, 

._ చేయంగాం గృ దళ. త్ల స్ట నీయనున్రనం 

దలంచె నవ్వు; డవిద్వ చెం $ గలుగుంగావమ 

మదియె కారణముగం. గర్శ $ మలవడు నిల 

నదియె సుఖదుకిఖ కారణగమ్మయి చెలంగు. ౧౨౪ 1646 

నానావిధజన్మము ల్కద్దానం గలుగు నవియు నుచ్చోత౯ా నీచతనుం 

గానంజను సురతిర్య,జానువదేహములుగల్డు $ మహి నొప్పారున్. ౧౩ 1647 

తే. వానిగతులను దిరుగుచుం $ (ట్రాణ్ యాత్మ 

ర 

గతిని చెలియంగలేకుండు 4 సత్య మటంచుం 
దలంచి వారల సంకల్పములు పలీంవం 

'జేయలూా నెంచి కరుణకు $ నీంధువగుట. ౧౩ 1648 

తనలోకముం గనంబజ చెను, దనునమ్మిన గోవకులకుం $ దనరూపం చై 
యనుపమమై తగు నయ్యాది, ఘనక క్రిం జెలంగూవాండు + గావునం గడిమిన్. ౧౩౪ 

శాం-భాగ_2క్ 



నీ తాండవకృష్ణభాగవతను fe. 

క. ఆవరణ సంతుయంబునం బావనతమమౌా సమాధి $ వటునిస్టం దవ న. 

భృ) వృద్ధిగన్న మునివరు, లేవిధమున దేని గాంతు 1 లమ పాదలలగన్. ౧౮ 

క. దేన౯ా బాధింవంబడం గానేరక యజడ మగుచుం 1 గాల యనంతం 

బై నిరతిశయం బగుతన, మానిత బేజమున నిస్సకమానం బగుచున్. ౧౮౪ 165] 

కే. మటీ సనాతన మగుచుం దశమఃదరంబు 
నగుచు నయ్యాది వెలయు నయ్యుమలతనువుం 

గనంబఅ చె; నిట్లు బ్రవోత్మశకమగు (హాదము 

నందు పహారిచెం బ్ర, వెశితు $ లగుచు వారు. ౧౫ 1652 

ew 

కరుణ చే మునీల్ యష్కరణి బ్ర బ ప్యాపదంబుం గనియె; నాహ్రదమె యేల్ల నదియం 

నలరు హదంబగు, 1 నవ్విధి బ్రహ్మలోకమును నందాదులు $ గాంచిమించి [దు 

తే. పరమమైన యానందంబు 1 పర్వ మిగుల, నిర్మ్యృతింగాంచి శ్రీకృష్ణు  నిఖిలలోక 
పతిని గోపాలకావిసో ప్రముఖవినుతు, విస్తయంబుల వినుతించి $ వెలసి రెలమి. 

తు ఓలా 

వరువదితో మిదవయ ధ్యాయ ము, 

అగ్రి రాస్మ క్రీ డామహిమము. ఈ 

క. అరుదెంచె శరత్సమయము, సురుచిరమల్లికలు పూచి $ శోఖిళ్లె విభా 
వరు ల_త్తరుణమున మనో,హరముగం: బొలుపారుచుండె 4 నప్పుడు హరియున్. 

చ, మును పల గోవి కాతతికిం $ బూన్కి, నొసంగినమాట చెల్లున 
ట్రనువుగ 6 జేయనెంచి నిశశలందు సరోజము లొప్పంబూచి య 

వనముననుంట దానిదగు ర్ట భాగ్యము సార్థకవకా "లెటంగున౯ా 

వనితల నస్వీయపాదయుగశభ_క్రియుతాతృలం గూడి వేడుకన్. ౧ (గతిం 

తే, తనను నేవింపం 'జేయంగం $ దగినయట్టి, మాయం జక్కంంగ గ్రహీయించిమానిత . 
| గ్వీడ డలం దేలుమనసు ధోరించెం దనదు, షడ్తు ైళ్యర్యసంవత్తే ల్సి శ చక్క_ దెలియ, 

భ్ గ వంతుం డిట్టు లోప్పట్టున విహరింప దలంయకాలంబునం ? దత్సియార్థ 
ముడురాజు వూర్వదిశగ్యువతీ ము ఖంబున నతిసుఖకరము శై నట్టికరము .. 
లనుదయరాగంబు $ లలింబూయుచుక౯ా.జిర కాలంబు గనయిద1కయొ మటణ్ొక్క_ 

. తావుననుండి యో_త్తజీ వచ్చిన ప్రియుండు వ్రేయనీనెమ్లోముం $ బ్రీతిమెజయం 
% ct 

ew 

భగవానపితారా _్రీశ్శరదోత్సుల్ల మల్లి కాక వీళ్యరంతుంమనశ్చకే, యోగమాయాము పౌ శ్రితః” 

అని మూలము, దీని వ్యాఖ్యానసారమే యిందుణగలదు, 
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తే, గుంకుమపుంబూంత చే సొంపుశగూర్చం చెయు 

నట్టు లోవషధులకు మనుమ్యు వ్ర జమున 

కమరినట్టి తావగ్గాని + నపనయించు 

చు నుదితుండయి చెలలగాను 4 సొంప్రమించ, ౨ 1657 

క. సురుచిర నవకుంకుమమున, నరుణంబయి తనరునారకమానన మళ్లే 

యరుణ మృఖండమండల్క పరిశో భితము నగుళీతుభానుని గనుచున్. ౨౪ 1669 

క. వన మది తతోో_మలశకాం,తినికర పరిరంజితముయి 1 దీపీంపంగ వా 

మనయనల కెల్ల మంజుల, మనువమ మతిమధురము నగూనటు హారిపాడెన్. ౨ 

చ. శమనుజవ రేణ్య ! యిందుంగల $ మాధన్రుభావ మెలుంగు టొప్పు నా 

వనితలు సంతనీంచునటు $ వామనమూ ర్చి సరాత్సరుండు త 

న్మనములం గామరాజమను 4 మానితవీజము నాబువేణునా 

దనియతి దేశికుండువలెః $ దావము లంతమునొందు నట్లుగన్. 3 1660 

మ. కలగీతం బది శోత్రరంధ్రముల మాశర్షంబుక్ వడింబొచ్చి ని 

స్తులచి త్తంబున నెల్లెడం బొదలం దోళడో" నాపరంఛాము ను 

జ్ఞ (లరూపంబును గాంచుకామ మది సంీవర్ణిల్లగా గోపికా 
జలజా తేతణ లచ్యుతాహృతమనస్కల్ గాన నాత్రంబునన్. 3౪ 1661 

మ. హరినిం జూడ(ంగయగోరి తా రరుగు న్యాయత్నంబు సుంతే న నొ 

క్క_రికిం దోయకయుండం బోవ్రచు మునఖథకాంతుం దమిం గాంచుత 

తరత౯ా బర్విడి కుండలంబులు నటిం$వకా గ ఎ్రమైనావాసముం 

దరియం జొచ్చిరి కృష్ణదర్శనజ మోశీదం బొందంగాం గోరుచున్. ర 1662 

cm . కలగీతముకా విని 1 జలజాతు లొకకొంద అి త్రీ విదుకుహాయస్సు లక్టై 

వదలిపోయిరి; కొంద 4 జుదివటుళే విండినట్టిపాలను (బ్రూయ్యాశయందు. బెట్టి, 

యవి _క్రాగునంతకు + నటనుండంజూలక వరుగిడి; రెందటో 1 భామిను లటు 

గోధూూమకణములం + గోర్కి నన్నమువండుచును దాని దింపక 4 చనిరి యశ 

లే, మజీయు నొకళొంద అంగనల్ 4 మగలు భు క్రి 

కొజకుం గూర్పుండ వారికిం $ గొదువవడక 

యుండ వడ్డింపకయె పోయి; 4 రురుజవమున 

గానసం శ్రవణంబిునం $ గార్భవిరతి, ౫ 16683 

క. పాలను (ద్రావెడు వేళల, బాలకులను వదలి యై $ వర్విడి రెలమికా 

లీలామానుష జూడంగ, నాలన్యము చేయనేలీయను నూహలచేన్. ౫ 

* ఈవద్యము భావార్థ దీపికా వ్యాఖ్యా నానుసారమువ్రాయంబడినది. “వనంచతతో ్క-మలగోభి' 

రంజీతం జె కలం చామదృశాం మనోహరం” అనీ మూలము, 
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ei 

పరిచర్య చేయుచు దమువరులను దిగనాడి చనిరి $ వనితలు; మటియుకా 

దరుణులు తినునన్న ము విడి పరుగిడి రాకృష్ణగానవరవశ్ లగుచున్, ౬ 1665 
మెవూంత పూయుకొందటు, గోపిక లావనిని మాని $ కోరికమిాలుక 

శ్రిపతి గనం బోయిరి మణీ, యాపడంతులు కొంద అక్టై + యాతుర లగుచున్, 

. జలకము లాడుచుండి తమ సాంతము లాహారింగానం గోర ని 

ముల నదిమాని పోయిరి; పృభూతముదంబునం గొంద అంగనా 

తిలకము లంజనం విడుచు $ దృష్టులం జక్క నలంకరించుటల్ 

తలయక యక్ట్రైపోయిరి, నీతంబిను లింకను గొంద తాదృతిన్. ౭ 1667 

. ధరియించు నంబరంబుల, నరయక వ్యత్య_స్తంతి $ నటందాప్పీయు నా 

భరణములం చాణుమాటుగ, ధరించియుం బోయి రచ్చు$త వృభుం గనంగన్, ౭ 

. వతులును దండులుకా సవహాజబంధుజనంబులు పోవరా దటం స్తా 
చతిళయ మైన్ ద్ధం గొని $ య_త్తతీ నెంతంగ నిల్చిన౯ మనో 
గతుల సరోజ సెత్రు,ం డటు గాఢడతరం బగుళ క్రి లాగ మో 

ఓాతలయి యావడంతులు మీ జేమియు6 బల్క_క నిల్వ శిగినన్. ౮ 1669 

. సుందరు లింకం గొంద అలోనూనశ -రాసనుతం డిం జూడం బో 
వం దగ దంచు లోనందగగవ_స్త్యములక౯ నిలుపంగ డెందముల్ 

కుందు గనంగ నుండియు ముకుందుని భావనచేయువారె కా 

నం దమకవ్వు డడ్డపడుూనాథుల మొోాటుంగ రామి భ_క్తీమై,. ౮౮ 1670 

. కన్నులు మూనికొంచు హరిం $ గాంచన చేలుని గృప్పమూ్చి నా 

పన్నళ రణ్యు థాస్టనమున $ భావన చేయుచు నక్షైయుండి; రా 

కన్నియ లావరాత్చరునిం $ గానమిం గ ల్లనదుస్సహవ్యథ క 

గృన్ననం బాపజాలము వీోశకావికలై చన వార లాదృతిన్. ౯౪ 1671 

ఛ్యాన, ప్రాపాచ్యుత గుర్కు మానితరూవంబు నెంతొ 4 మవుత వెలయంగా 

మాననపవీథి౯ నిల్పుచు ్రీనిలయంబౌట దాని $ జెందినవూన్మిన్. ౧౦ 1672 

. కౌంగిలించుకొనుచు 1 గాఢత రానంద, మనుభవించి చాన 1 నఖిలపుణ్య 

ములును వేణతం గన $ వెలందులు ప్రారబ్ద, వుణ్యపాపబంధోములు నశీంప.౧౦౪ 

. *పావనాళకు విష్ణుం 4 బరమాత్మనుంగూడి దాననేగుణమయం 1 బైన చేవా 
మును బాసి రప్పుడే; $ యని శుక యోగీంద్రు డనువదించిన విని క యవనివిభుయ 
యోగీశ్ష్ణరా ! వురుపో_త్తము గోపిక లాళ్చర్యుకరసుగు1ణా భి రాము. 
గాంతునిగా మదిం 4 గామించిరే కాని బహ్యమేయనికాదు $ వార లిట్టు 

. గుణముయమగు బుద్ధిశాడినందున నెట్టు, లాగుణప్రవావా + మంతరించె 

తి కాండెకేవము, ఈ “కమేవ పరమా తానం జారబుద్ధ్యా విసంగ తాకి” “జార పాూవవరతిక” ఆని తి 
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కె, 

G. 

చ, 

సంశథయంబు. బావఠజను నాకు నని వండ, మౌనివర్యుం డనియె[మాన పెం ద్ర! 

ఈనీ ప్రళశ్నమునకు ము, న్నేను వచించితినిగాడె 4 యెట్లన జైద్యుం 
డానేనాకుని రీపుణగా6 దా నెంచియె సద్ధిగ నెం గేద యనంగ వినవే.౧౨౪41675 

. వగలగొన్న వారె ముక్షికిం దగియుండంగ హరికి నెన్న థదగురితిః చ్రీయం 

బుగం గొల్బువారు ము_క్లికి, దగ ర? యూహింపు మింత 4 ధన్యుండవగుటన్ . 

. మనసునకు౯ మజీవాక్కున,కు నగోచరు. డవయుండు + గుణరహితుండు౯ 
వినుతగుణాత్త నుండును నగు, వనజాతుడు లోకమందు వ్య కుం డగుటయున్. 

. నరులకు నిశ )యసములం గరమరుదుగం గల్పంజేయుం 4 గాక మ జేకా 

ర్యరతిం గాదుకదా యవుతరించు పెన్నంగ భ్కకతతికోసర మే. ౧౮ 1678 

*కనుకం గామమొ శోథము, యనవరతప్ప భ_క్టియో భశయంబో న్నెహం 

బనునదియో రైక్యంబో, వనజాతునియందు నెజష్ట వారలు ధన్యుల్ . ౧౪౪ 

మజీయుం దన్మయులగుదురు 1 మాట బేల! 

పద్దు శైళ్వర్యయు కం డ 4 జన రహితుం 
అయి ౨లో ము 

డగుచు 'యూోగీళ్వ రేశ్వరుం 4 డయి చెలంగు 

కృష్ణువిషయంబునం దిది 1 యేమి వింత? ౧౫ 1680 

ఇ్థావరజంగ మములకు౯, ్రీవిష్ణువ ము_క్రినొసంగుం 1 జెవ్చంగ నేలా? 

యూవాసుదేనునం దిది యేవరుసం చెల్లు ననుచు 4 నింకళ' వినుమా! ౧౬ 1601 

మాటలయందు నేర్చుగల $ మానిసులందు జగంబునందుం చా 

మేటియె గానం దన్నుంగన $4 మించిన వేడుక వచ్చియున్న యా 
బోంటులం గాంచుచు౯ా మధురముగ్గవచస్సుల మోహ మొందంగా 

గాటవుళ్_ క్రిం జేయుచును + గాంచనచేలుండు వల్కె నివ్విధిన్ . ౧౭ 1682 

. మంచి యదృష్ట్ర మొప్ప దగు $ మానిసులార! సుఖాగతంచె? కా 

వించుప్రియంబు గల్లునొకొ? $ విందుము చేయుదు మల్లగోకులం 
బంచితవాస్తమె యలర $4 వాయిగనుందురె యెల్ల వార; "లే 

మెంచుచు వచ్చినార లీట 1 నేము వనీంవలకఈ జెవ్చుం డింప్రుగన్? ౧౮ 1658 

ఏంది కప ఘోరరూవయగు 1 నిందు మహ _తృ్తరఘోరజంతున్రల్ 
వాదలెడుం గాంతలార ! యిశలేబొండు వజంబున; కస్టలంబునం 

దువిదలు నిల్వరాదు; కన + నుగ్రృముగాం దగు వళ గోవునం 

డి మాడయగాందగును | భావములం గలకార్యజాలముల్ . ౧౯ 1604 

1 “కామంకోధంభయంశ్నే వా మైెళ్ళంసాహృద మేవచ, నిత్యం వారౌవిదధతోయాంతితన్న య 
తాంహి లే” అని మూలము. 2 “రజన్యేషాఘోరరూపా ఘోరనత్వరి షేవిశా, , వతియాతవ ప్రిజంజీవాళ్టే 

యం నేవాసుమధ్యమాః ఆనిమూలము. 
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చ. జననులు6 దండ్రులుక్ సుతులు $ సాధుమతుల్ పతు లన్న దము లో 

తో 

వనరుహూనేత్రలార ! యిట $ వచ్చిన మోగతి గానలేక చిం 
తను బరికించుచుందురు గదా? తగుబంధుల కెప్వుడె భయం 

బును గలిగింపకుండు. డది 4 పోలని 'కార్యముగా దె చమూడయన్. ౨౦ 1685 

అనిపల్క_క౯ విని వార లించుక సరో$జామోక్తు లాలింప కొ 
యనం బ్రేమాగ్రృహమూని నల్ద్లడల ఫలా శంబులం బర్భంజే 

య నిఓంపాధిపవంద్యుం డెంచి యను నోశయ్టాయులారా ! వనం 
బును దర్శించితిరే కదా కుసుమితం1బు౯ా జక్క_ంగా ని తృజ్౯. ౨౦౪ 1696 

. కుసుమదంభంబున + నెసంగు వెడుక మిమ్ముం బరిహనీం చెడుంజుండీ $ వన మనంగ 
వారలు తమదృష్టి $ వారంబు మరలించి యాశసంబున నిల్బ $ హరియు వారి 

_ కిట్టని వల్కె; రాశశేశుండు వనమందు౭ దనకిరణంబులం $ దమి చెలంగ 

వు 

వ్యాపింపంగాం జెసి $ యీాపాటి కార్యము మారొనర్చితిరని $ మించుబోండు 

.లార! పరివోస మొనరించుం 4 గోరి యన 

వారు యమునను దృష్టులం $ బర్వంజేయం 

గని మజీయుం బల్కె_ యమునయుం $ గ్యమ్రవవన 

చలితతీరావనీరుట్కి_ $1 సలయ వితతి. ౨౧ 1687 

పరిహాస మొప్ప జేనెడుం దరుణీముణులార ! యనుచు $ దామరసాతుం 

డరయలో వారిమనంబులం బరివాసముగా వచించి 1 పలికెకా మజీయున్. ౨౧ 

సతులార ! వనము గంటిరి జతనముమోటణంగయ బొండు 4 సదనంబు లకుక౯ా 

బతులకు శు శ్రూహల సృమ్ముతిం చేయుడు థా స్త్రవిపహితమర్యాాద యిదొ. ౨౧౪ 

బాలకు లేద్చుచు నుందురు, పాలీయం దగును వత్సీపటల మజుచుంగా 

నాలను దిదుకుం డయ్యవి, పాలెంతయు( దృ్భ_ప్తిం ద్రావి $ వర్విడుంజుండీ! ౨౨౨ 

. అనుటయు నోవికల్ మిగుల $4 నాతురతం గనుదృష్టు లొవ్చంగాం 

దనుం గనుకైంచి యి ట్లనియె 1 దామరసాయతనేతృలార! మో 

మనములు నాపయిం గలుగు 4 మక్కు_వచేతనె యంత్రితంబు లై 

తనరునయేని వ్రీతిమెయి $ దానికి నన్ననవచ్చు టొప్పుంగా. ౨౨ 1691 

. ననుం గననచ్చు కెంతయును 1 న్యాయమె యేలన సర్వమందు నేం 
గనంబడుచుందు నాపయిని 4 గాఢముదంబును బొందుజంతున్రల్ 

. కనుకస్మ మోకు నాయెడలం 1 గల్లీన ప్రీ తీయు యు_క్షమే యగుకా 

.గ్షనయణడ దానింజేసితిరి $ కృమ్మణి పాం డిశ గోస్టనీమకు౯. ౨౩ 1692. 

. వరమేళుం డిటుపల్కి_ కౌస్తహితముం 4 బాటించుచుం బల్కె నీ 
ఢరణిక౯ నిష్క_పటంబుగా సుదతు లాశత్మ న్యామకి౯ బ్రతిమైం 
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బరిచర్యల్ సలువం దగు౯ విహితమై $ భాసిల్లు సద్దర్మ మి 
క్కరణం బొల్చు నటంచు శాస్త్రములు వీక్కా_ణించెడుం గంటిరే? ౨౩4. 

నె, వరమకల్య్యాణులార ! తదృంధువులకుం 

బ్రాయము గూర్చుట మేలగు $ బిడ్డలను గ 

నికర మొవ్చం గాపాడుకు 1 నీతి మజీయు 
. ధర్మనూత్త్మములను వినం $ దగును మోకు ౨౮ 1694 

నీ, కేకలహించు టాదిగాం 1 గట్టనదుర్దుణములు గలవాండైన + లలితరూవ 

..విరహితుల్హై. న నోర్వీర్యుండే. నను వృద్ధుడై నను గార్య విశయ్యది య కార్య 

మగు నిదంచు నెటుంగశనట్ర్రవాందై నను భఖ గ్నాంగుల్రైన నీల్పతనుండా న 

నిన్సు (దై నను స్వర్దనిత్యసుఖంబులం బడయంగోరినయట్టి ) వడంతి పతిని 

తే. విడువంగా రాదు; వతితుం చై పుడమియందు 

నిందంబొం దెడు భర్తను 1 నీతిదూరుం 

డగుట విడువంగం జనుంగాని $ యట్లు గాని 

పతిని విడువంగ రాద దే(యతివకై న. ౨౫ కే605 

క. కులకాంతకు మగండున్నన్సు విలయం బండినను జారు 9 వేవుకం గని యి 

మ్థులవానింగూడు అన్నంగ, నిలసుఖకర మెప్తు గాదు 4 హీనంచె యగుకా. 29 

తే, యళముగబ్రదు దాన నత్యంతదుఃఖ 

 మొదవు నంతియకాక యీాత్యుగ్ర భయద 
మగును సర్వస్థలముల నింద గలుగంగం. ( 

జేయు గావునం గూడదశదేయిడలను. ౨౬ 1697 

క. వనజాతమా! న సర్వము న్కీవని నమ్షినవారమాట $4 నమలభవళత్సా 

దనళినయుగముం గొల్పుచు, వనమున నిందుందు మనుచు. $ బలుకుదు రెమో! 

మ్, 2సన్సు దూరంబుననుండియే వినుచు నా్శనారితుల£౯ వ్రీ తిం గి 

_రనముల్ చేయుచు వెళలందుం గనుచు౯ 4 ఛ్యానించుచుకా మాననుల్ 
గనంగాం జాలుదు రెట్టిభావ మది నిక్కం చెన్న మత్సన్నిధిం 
దనివారకొ నివసింప గబ్రదుసుండీ $ తన్వంగులా రా ! యి(కన్, ౨౭ 1699 

క చనుండీ వమూమోగృ్భహముల, కని గోవిందుండు వలుకంశగా నవ వ్రయవా 

_క్తను దాని వినుచు గోపికృలనూనసంకల్ప మట్టు 4 వ్యర్థంతై నన్ 24 1700. 

1‘ 'దుళ్ళీలోదుర్భనోవృష్థో జడోరో గ్యధనోవివా, పతి సీ ్రుఎభిర్నవాతవ్యో లోశేప్పు భిరపాత కీ” 
ఆని మూలము. 2 'శృ్రవణాద్దర్శనాగ్ధ్యాశా న నయి భావోనుకీ ర్ట గ్రనాల్, 3 నరథానన్నికన్లేణ ద్రశియాశ 
కతోగ్భవా౯” అని మూలము, 
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ఆ. కడు విష్ణ లగుచుం $ గడవంగ రానిచింతలను గుంది రిట్టు + లలఘుదుగిఖ 

oir 

భారమగ్న లగుచుశవరున శీర్ష ంబుల్కవంచి మిన్ను విజిగిశవడినయట్టు. ౨౮170] 

. క్రమముగ నిట్టూర్చులయుస్త్పము సోశున బింబఫలము $ చందంబున నే 
కమలిన చిం బాధరములు, తమదుస్థి తిం దెలువ మోముశేదమ్హులు వాడన్ _.౨౮౪| 

. చరణాంగుళులకా వదలక, ధర _వ్రాయుచు నంజనాకృశతతనయనా క్రూ 
త్క_రపాతము కుచకుంకువు, మురుగతిం దుడువంగ దుకిఖ  ముత్క_టమగుటన్, 
వలుకంగ నేమియుందోంవమి, నిలుచుండిరి; వారిమదుల 1 నిర లమగు చుక 

జెలగాడు ననురాగము శ్రి జలజాతునియండె కాన. 5 జక్క_ని సాషమిన్, ౨౯ 

సీ శ్రీకృష్ణునే నమ్మి 1 చి శ్రంబులంగల సర్వ కామమ్థులం $ జ క్రికొకె 
పపలీయుంజెదునట్టే వారాటం దమకున్న ప్రి పీయవస్తువు లయనందుత బి యతముండని 

ఫారినె నమినవారలౌటం చియేతపవలెస నట్లుచక్కంగాం 9 బలికినట్టి 
సారననే త్రుని (గ సర్వలో కేశ్చ్యారుం గని యెడ్సి కన్నీ టం $ గ్రమ్మంబడిన 

నయనముర నెట్లా తుడిచికొశనంగం౭జాలి 
కోప మొలయట చేత డగోగ్లు త్తికదగు 
వలుకులం బల్కి_ రిట్లని; $ జలజనేత్ర ! 

సర్వలోకవిభుండవు 4 చక్రివీవ. 3౦ 1705 
క్రూశాత్తులు వలిెడు న, గతిం బల్క_(జనునె + యొల్లవిషయముల్ 

శోరవిహీనములని విడి, చేంతి మిటు త్వత్పదసర$నిజమూలంబున్. 30౪ 1706 

మ, కనుక౯ భ_క్షిభరంబు చెం దమిని నిక్కం బేము నేవింవంగాం 

కః 

జనుచేరం గ గని మమ్ముం బొమృనుట యేీచందంబోొ? స్వాతం తస్రముం 

గను దట్లాటను గెవలా బెనుగటే $ కంజూతు ! మోతుర్జులౌ 

జనుల౯ “భక్తు కుల నాదివూరుషుండు వోళశ్వస్వామి లోంొన్నటుల్. 3౧ 1707 

నుముం గావంగాంజను -నో, యమలాత్తా! చేవదేవ $ యాదివురుష! థ 
రృముల నెటింగిన ప్రోడవుగ మాకుం దెల్పితివి మెచ్చతగా వచ్చునిను౯. 3౧ 

మ. పతుల౯ా నూనుల బంధురాజి నయ 'మొ1వ్చ౯ా మన్న నం దన్పుచు౯ 
జతనంబొప్పంగ నారి గెొల్పుటయె చంచద్ధర్శ మౌ నంగనా 

తతి కంచుకా వరధర్మపె_త్తవగుచు౯ $ దై వారునీపె వచిం 
చితికాబే యువదేశ కాలముననే 4 చెల్లుంగదా నీయెడకళా. 3౧౪ 1709" 

క. ఉవదేళార్దండవయి మణీ, యపరిమితసాాత శకి, 4 వయి యీశుండ వై 
కృపకు౯ నిధివగు నీయం, దె వరాత్తా। తగియెయుండు $ నెంతయు. జూడన్. 

సీ. తనుథారులకునెల్ల 4 జామోదరా ! నీవె యత్యంతబంధువ $ వగుచు నాత్మ 

నయి ్రియుండవునయి * యలరునీ వుండ నొరులను నేవించు 1 నుద్యమ ముది: 
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యెటికి? నిట్టుమేశమే కాదు శా స్త్ర నిప్థాతలుకూడ నీళ్ళరుండ వగుచు' 

నిత్య పి యుండు నా నెగడి యాత్మేవునగు నీయంచె ఖభావంబుశ్రపాయకుండ 

ఆ. నునుతు రా_ర్హిదులయి $ యొవ్పుపు క్రైదుల్కయందు నునువ రంతశమందు వార 

లాత్త కును మవో_ర్థి ౪ నమితముగా నొసంగుదురుగాన వారిం $ గారి గనరు. 

క. అరవిందా ! పర మ్మేశ్ళర | మాయం దెల్ల సుప్రోసన్నుండ వగుమిా 

చిరకాలమునుండియు నీ, పరిసరమున నుండం గోర్కి $ వరంగుటకతనన్. 33 

క, మామదుల నంకురించిన, 'వ్రేమాకృతి గన్నయాళ $4 భీదిందకుమూ 

కోమలలతేవంటి దదౌం గా మన్నన చానిం బెంపఠగాం జను నీకున్. 331718 

క. ప్రందాయకకా గృహభోగము, లందే దగియున్న యట్టి 9 యాత్మేల నీవే 

కృ్కందుగ సుఖముగ దొంగిలి, యిందుంటివి పామటన్న 1 నె ట్లది పాసంగున్. 

క్ష, గృహకృత్యంబుల మరగిన్కవి హస్తములు రెండు నీదు + విప్రులతరమా 

మహిమంబున లోంగొంటివి, విహాగేశ్వరగమన ! యవ్వి $ వెడలు నదట్లో.3 34 

చ. వనజదళాతు ! నీదువద 4 వారిజమూలమునుండి పాదముల్ 

చనంగం జలింపకుండెడు వ్ర జంబునకుం జన నేర్తు మెట్లు? పో 
యిన నటం చేయు కార్య మది శ యెదొ యొజుంగంగరాదు వేగపొం 

డనినం జనంగ నోపుదుమె 1 యం వొనరింవంగ నున్న దేమియోా? 3౪ 1716 

. తోడుపాటుం జూపి $ తొందజు లేవియుం గలుగకుండలగంబజేయు + జలరువోతు.! 

మందస్మీతాలోక 4 మహిమమ్మునక్ వెణుకలనినాదమ్మునం $ గలిగి చెయ 

సంతావవుతవవాు 1 వింతయా సీయధ రామృతవూరంబు చే మరలను 

దలనూపకుండ నోముల నార్చువూ; యట్లు చేయకగృహములం 1 జెరుం డనుచు 

త. నానతిచ్చినం ద్వద్వి యనా గానలమునం 

దనువు లివి దగ్గములుకాంగ + థఛ్యానయోగ 

ముననె వీపాదసరసీజక$మాల మొందు 

| వార; మంతము నొందియు. 4 బేరలగలము. 3౫ 1717 

క, తనువులు దృఢ యో ?గానల్కమున దగ్గములగుడు యోగికమార్గన్యులు ని 

న్నును జేరునట్లు చేరుదు, మనుమానము లెదు కృష్ణ $ యాత్మ నెలుంగుమూ. 

చ. వనజదళాయతాత్షు ! వనీవాసులశెల్లC వ్రీయుండ వై న నీ 

సునతమపాదహ్నాలము నిగ కామమహోత్సవ మిచ్చుంగా జగ 

జ్ఞననికి లక్షీ కొక్క_పుడె $ సరమువానూ_ర్హములక౯ా లభింప దా 
వనితయు దానికే చెలంగి $ వారక సంతస మందుచుండుంా. 3౫ 119 

కో ఆపాదతలము మేమో యోవీక నొకపరి స్పృశించి $ యు గ్రాటని ని 

ew 

* “చిత్తం సుఖేన భవ తావహృతం గృహామ” అని మూలము, 
శాం-భాగ-26 
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న్నే పరమాదృతిం గాంచుచు, నీపరమక్ళిపార్ల +దృష్టి 5 నెమ్మి. బొలయుటన్, ౩౬ 

క్ర సంతోోషితచి త్తంబుల, నెంతయు ధన్యల మటంచు + నెసంగుదుము విభూ! 

యంతటనుండియు నితరుల, పొంత తణంబైన నిల్వం $ బరానముసుమోా. 3౬ . 

క్ష ద్రితరులు తుచ్చు లటంచుకా, వుతులం దోంచెడిని; లోకనూన్యు లనెడువి 

_స్ట్ఫృతకీ_రిగన్న యజముఖు, లతిముదమున నేవరాంబికకాద్భతికొొటివై . 3౬౪ 
చ. అనవరత ప్ప ప యాసముల శ నందుదురో యలమనుంగళాంబయె 

యనుపమ ఏ తావకీనవృదశయాంబుజవాసము¢ గాంచం గ బ్రయుక 

వినయధురీణులై వెలయు 1 భృత్యులు గొల్వంగ నొప్పునీదు ప 

ద్వనజర జంబునుం దులనీం + బాయకకూడియె పొంద గోశెడున్. ౩౨౭ 1728 

క. మంగళ దేవతవలె మ్కేముం గ మృవదాంబుజర జీముం దమి మై బొం 

దం గోరువారమెతిమి, మంగళకర ! తీవ వృదుకిఖ్రమండలహరణా! ౩౨౭ 1724 

ein త(దుపాసనాళ ల 4 వసతుల విడనాడి నిన్ను నెవింపయగ $ నెమిగనుచుం 

బాదమూలంబుల $ పట్టుం జేరితి మట్టులౌటం బ్రసన్నుండ 1 $ వగుము దేవ! 

త్వన్మ నోజ్ఞ న స్త్ర త్ర తతనిరీచణలీ వ్ర కామతప్తాత్ర లం 4 గాంతల మము 

బుకుషభూపణ | దాస్యముం సుజించియి శాపాడుమా; భోగ్యోకంబులయిన 

తే. సద్మముల వీడి నాదుదాస్యంబు నేల, కోరితిరొ యందు వేమొకో $ కుండలముల 

_ మండితములగు కమనీయగగండభాగ,ములును సుధంజిన్దు బింబ "స్ట్రమును దగం 

చ. దరహానీతావలోకనయుశతంబయి కోమలకుంతలంబు ల౯ా 

నిరుపమమై ముదంబొసలన + నీనునుమోమును సం శ, తాళ కా 

తురతను + బాపి యెల్లపుడు + తోయచు వే యభ రసొంబెసంగు నీ 

వరభుజదండముక నిరికి $ వాంఛ నొసంగయగజాలువకుమున్. ౩౯ 1726 

చ, కనుగొని నీవ (సృభావము జగగంబుల నిస్సమ మంచు నమ్మి నీ 

కు'నయితి మెతయుం బొదలుూకోరిక దాసుల మోమహాత్త్మ ! జూ 

రనిరతి నింద్యమౌ ననుచు 4 రమ్యుతరో కులం బల్కితీవ్ర చ 
క్క_నిదగు భావమే య దగుం * గాని మజొక్క_టి యాలకింవవే. ౨౯ 1727 

చ, కలపదయు_కృమూర్శనలం $ గ మృతరంబగు వేణుగాన మి 

మ్లులవిని ముజ్జ్ఞగంబులం బ్ర) మోదము నించుచు సాటిలేకయే 

యలరెడు సీదురూపము 'మ్యవాదృతిం గాంచియు నీజగ శ్రే యిం 
గలజలజాతీ. యెవ్వతుకళ గాని భవచ్చరణాబ్దనే నేవనై. ఏలే 1728 

తై, ్ రాంతినొందుచు నార్యధర్మ మననొప్పు 

1 [గ 3౮౪ 

శ్రి 
న న 

* “స్థాతుం త్వయాఖి రమితా బత పొారయామః” అని మూలము. 'తుచ్చా_్రేనరో చంక 
ఇక్యర్థ 8 అని వ్యాఖ్య, . 
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కట 

ఆలా 

నిజసదా'చారమున నిల్వ $ నెన్చుం! 2 గప్ప 

వనిత లననేల? వరగానీమును సురూవ 
మును వినియుం జాచియుకా గోవుశలును ద్యిజములు, రోం 1729 

తరువులు మృగములు వులకాంకురముల వహీయించుంగా జె $ కువలయనయనా 
పురుషో త్తముం డావిన్లువు, సురలోకము గాయపొంకు శుభ రూవమునన్. 

అవతార మొందురీతిని, (బ్ర విమలకృవ వ్ర జమునందు 4 వవీయించు మముకా 

వివిథా రుల దొెలణగించుచు, సవిధిగం గాపాడ నీవ్రజన్ని ంచితి సూ! రంళ1/8] 

. బుత వూయది యా_ర్పజన్క ప్రతతికి బంధువవు నీవు $ పాదంబులనే 
సతతము గొచ్చెడు దానీ, రకం గలయా ర్చి. బావగదలంచి మనమునన్. ర౧ 

. కలవిలపా టొందించు సకి లవాంఛలం గూడిహీతము 1 గనలేని యుర 

స్థృలముల శిరముల నీకర్క జలజాతం బునువ్రు మా గ్జీ? చయ్యానం 'బాయున్. 

గురు వుపదెశించెడున,_త్తరుణంబున శివ్యుడా ప్యాశదయమునం దలపై . 

గర మునిచి కాచుగతి వీకరసరనీజ మునుపవయ్య 4 కమలానాథా! రం 175 

. అని భ_క్షిపారవళ్యంబున గోవిక లాడినట్టి * వూజ్యహితో కుల్ 
విని రూూగీశుల శీశుండు, జనులనదాత్తేల వసించుశ+స త్తముం డజుండున్ . రం 

వనజాముండు నగుకృష్ణుంు మనమున యోజించి నవ్వి + మాటల భావం 
బును నెంచి యా_్రింటొపం,గను బ్రీతహృాదబ్దలనుగం $ గ్రన్ననం జేనెన్. ర౨ 

. మందవోసంబులః 4 గుందకుట్ల లదంత కాంతులసమోహాగకరవి చేస్టి 

తములం గావించుచు $) దామోదరుడు తనవదనాంబుజము6 గాంచోవరుస వికస 

నము నొందుమోముల $ నమరునాగోపిక ల_త్సజిం దనుణాడోయలరం దార 
కలంగూడి తగుసుధాశకరునిచందంబున వెలయు చుండెను గోవలలన ెల్లం 

. దన్ను౦గూర్చి పాడఠడానుం బాడుచు యూధ్యవతి స్వకయకరిణోవితతి నడుమ 
నలరునట్లు సుందశరుల యంతరంబున, నలరె నబుత వై జీయంతి (ల. రర 

. వనమున కెంతో" వింత చెలువంబును గూర్పుచునుండి యంత నొ 

య్యన యమునానడిం గనంగ 4 నందణయగూడియె పోయి యయ్యుడం 

గనకపుంగాంతి వాలుకయు $ గనడంగాం బులినంబు రమ్యమై 

కనబడ నందునుండెం దర$గల్ మది కింపును గూర్చుచుండలన్. రోరళ 1788 

. అలలయందు. గదలు + కలువపూనులవాస్కనలు తగంగ వీచులలితపవనుC 

డంతరంగమునకు $ హాయిని గూర్చంగ నందు వారింగాడి $ యాహరియును. 

. కరములు వారిమూరపురములవై బర్వం జేయుచు గ "లిటర జేర్చునట్టి 

చందంబు గనయడ 4 సరసహ_స్పంబుల ముంగురుల్ దువ్వుచుం $ చొంగిపారలు 

నుత్ప్సొాహమునమిా అజ్ $ యూరువుల్ నీవ్రులు వో జములు సుఖీ వార్చి (దేలు 
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క, 

చ, 

క్ 

తె, 

నట్లు స్పృళించుచు + వోసముల్ తగంబల్కుచును నఖతుతములు 4 గనయబడంగం 

. జేయుచును విలాసుసీద్షి. గూర్చుచుం గట్కాతముల నింవుగ బ్లోకరణిం జేయు 

చును మనోహరమ్మోగను నవ్వుచుకా బ్రేమ, మతిళయమ్లుగా వీవోరలీల. ౮౪౬ 

వారిజనయనలతోCం దమి, వారిజనే త్రుండు తేల $ వారలు దానా 

ఛారణిం దమరే వనిత్కావారంబున ధన్యల మను+భావము గనుచున్. ౮౪౬౪ 
హారి మహితాత్తుండు తేముం, బరవమాదృతిం గరాడియుండం 1 బట్టందగనిదా" 

గరువము నొందిరి; సౌందృర్యరమామానంబు దాన 4 నమరు గరువమున్. ౮౭ 

తనమది నెంచి వారి కవి $ తప్పక వె తో "లంగింపబూని యా 
వనజదళా ముం డచ్చటనేె 4 వారలకుం గనరాకయుండో నా 

వనితలచి_త్తవృ_త్తి యెటుశవంటిదొ యసఫ్స పరీత.చేయలా 
ననువగు నంచునెంచుటనె $ యట్టు లదృళ్యతనాంబె నోవిభూ! ౮౪౮ 168 

ఎవరు శ 

మువృదియవయ థ్యాయ మను. 

అర్ర శ్రీ కృష్ణుని గోపికలువెదకుట* రియా 

భగవంతుం డంతర్హితుం, డగుటయు గోవీఠలు కృష $ నటం గానక జైకా 

వగ నండి యూధనాయకుని గనని కరిణులనుబోలి $ నెమి తొలంగన్. ౧ 1744 

పరితపించిరి భార్లవీశపతి మనోజ్ఞ 

గతులు ననురాగభ రితసుశన్మీతము విభ 

మేహీతంబులు మనమున 4 కింపుంగూర్పు 

భాపణము లెన్నొయాటలు $ పాటలు మజి. ౧౪ 1745 

, పలుడెజణయగులగు విలాసం,బును మనములం ది వ్పీకొలువం 4 బూబో(డులు మి 

క్కి-లి తన్మయత్వముం గని జలజాతుని చేష్టితముల స్మరియించి తగన్. ౨ 

అనుకరించుచు విహారించి 4 రంత వారిని 

శి, యమునం గాంచంగోరు నా? వెలందిమిన్న 

ప్పుడు తన్న యతం గని $ హరిగతిస్మి 

తేశ్షణాలాపముఖముల స్ట నెన్ని కొనుచు. ౨౮ 1747 

నీ అనుసరింవం బూని 4$ర కటి వారికి నాహరిమూ ర్స్ పహృృ్ర+ోదంతరములం 

(బతిరూఢ మైయుంట 1 "నతని చేష్టితములం దమ రొనర్పుచు నేనె 4 తలిరుబోయి 
కృెష్టుడ నని నేని 3 కృృష్ణుండ నని లతెల్ప్చుషొనసాగి; రంత నాశవనిత లెల్ల 

గుంపుగా నొక్క_టలీగూడి శ్రీకృష్ణుని చరితముల్ పాడుచు 1 సాంద్ర, ముదము 
తే, నను ననమునుండి వేజొకశవనమునకును 

జనుచు. నున్మత్తులనుబోలి $ సంచరించు 
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చును బరాత్సరు వెదకిరి $ కనుంగొనుకుతు 

కము చెలంగల హరియు నిక్కడం గలండని, 3y 1748 

క. భూత వాతములం ద, బ్ఞాతాయతనేత్రు( డానభముచందమునకా 

oir 

జేతస్సుల విలువల. దగి యేతీరున వెబుకేయ$నే గాకుండన్. 3y 1749 

. వరమవురుషుం డనంగం 1 బర మెళ్యురుం డనంగ 

నుండు నద్ది తెలియ $ కుద్యమమున 
భూరుహములకడకు + బోయి శికృన్షునిం 

గంటిర యచెందుం 4 గలండొ చెపుడ. ౪౮ 1750 

అని యడిగి యంత నిలువక, చని యళ్వత్థంబ కృష్ణుఖచంద మెజుంసబె? 

వనజామయుం గంకు ప్పతూ, వనిరుహమావటమహీజీవరమా? యనుచున్.౪ 175] 

మామనముల నందాత్త జుం డామోదసన్మీ తనిరీషే$ ణాదుల నెట్లో 

సామమున దొంగిలించెను, శ్రీమాన్యుని గాంచియున్న (4 జెవ్పరె మాకున్. ౫ 

. ఓకురవకవముహీ జో తమా! నాగమా! పఫున్నాగచంవకళభూరుహూంబు 

లార!, యశోకవూ! 1 సారసనేత్రు డు బలభ్రుననుజుడయు 5 సులలితాత్త 

సున్ని తమ్మునం శ దన కుభకరపదవద. ముల నొల్వు మానవోతుల మదంబు * 

హారీయించి యిచ్చోటి $$ కరుదెం "చైనా? మీరు కంటిరా? గోవింద$క వ్రు చరణ 

ములను బ్రితివహీంచెడు 1 తులసి నీవ 

కాదె కల్యాణి వెల్ల లోగకంబులందు 

నళులతో నిన్ను భరియించు 3 నచ్చుతుం బ్రియుం 

గంటివే యిందు నెండై నతగాని యిపుడు! ౭ 17583 

. మాలతీ! మా శ్రీకృష్ణుండు మోాకుద ర్శనమి చైనా? మల్లి కా! జాగీలకతారాజమా! 

యూధికా! తనకరస్సర్శమున మిోాకుః బ్రీతింగావించుమూధనుం డమార్లమునం 
బోయునా? ఓచూలతవృవమా: ప్రియా భవన సాసనకోవిచారజంబీరచిల్వవకుళ 
కదం బాది మహీరుహములారా ! మమునాలీరమునం బరార్భనము జన్మము నొంది 

యలరారుచున్న యోవృతములా రా! శ్రకృ్ణునిం గనుంగొనంజాలక యుమ్తు 
'లించు చి _త్రములుగల మాకు నాతనియున్న తావు 'తెల్పుడీ యని మజీయున 

. ధరణరొ! నీవబెట్లు సుకోతంపుఫ లం బగుస త్తవంబు నే 

వరుస నొనర్చినావా భ్ గవంతునిపాదసరిో రుహంబు సో 

క రహాదనర్చు నుత్చవము 9 గల్పుట చెం బెడనూపు నాతృణాం 

కురపుల కాళి. బొచ్చెదన్ర $ కోమలి నీదగుభాగ్య మెట్టిదో. ౯౪ 1755 

అది యొదవుట మాకృష్లునిి వదసంస్పర్మమునం జక్క 4 బ్రభ విల్లినదో 

యదిగాబేని త్రీవిక్కము, పదకంజాకృమణశకాలోభవమో చెపుమా! ౧౦ 1766 



906 శి ఆతాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

om 

pir 

, మునుపు వరాహాోకృ్ళతి గను, వనజామాన్రేషసమయ$భవమో తెలియం 
Cn 

గనురాదు సవె చెప్పుము, ఘనుండగు మాళ్ళష్షుజాడం 4 గడు వడిమోటన్, 

. హరిణి! మృదులావయవో, తృ_రమున నీనెత్రములకు $ గాణానందం 

బరుదుగం గల్లిం చెడు నీ (౫ హరి దయితాయుతిని నిచటికరుదెంచనాకో! ౧౦౮ 

. తరుణిని గెగిలించుతజీం + దత్కుచకుంకుముపంకముల్ మనో 
హరవరకుందమాలికల $ నంటంగ నొప్పుపరీమళంబు ని 

త్రరుణమునందు నెళ్లెడలం 5 దార్కొనుచున్నది గాన గోకులే 
ఛ్వరుం డొకవామనే త్రయును $ వచ్చియె యుందురు వారిం జూపుమా. ౧౧ 

. ఫలభారమున వంగి  భానిల్లుతరులార! రామానుజన్లుండు $ వామకరము 

దయితాంసమున నుంచి $ దతీణహ_స్థంబునందు. బ్ర ఫుల్లారీవింద మూని 
తులనీవూవులవయి $ నొలసిన మదభరాంధములగు మధుకరశసముదయములు 

తనవెంట నడువంగం $ దగుభ క్షి నోొనరించుమో వ్ర,ణామంబుల స మేటివయిన 

, పృణయద్భష్టుల మన్నించి (| పరిఢవిల్ల 

నే యజింగింవం దగు, నన $ "హాచ్చుప్రతి 

నొక్క_కొందబు చెలులార! $ యిక్క_డం గను 

గొన యతిచిత్ర, మిది చూడగగను వినంగ. ౧౨ 1760 

. లత లివె యాత్తనాథు(డు వీలాసనిథానమునైన యీవన 
స్పతివగు బావుకౌాఖలను 4 జక్క_ంగం గొాలిటం జేర్చునట్లు స 

మృతిని చెనంగియుండియును $ మాధవుసాధునఖాళిసంగతి౯ 

ధృతపులకాంకురంబులయి 4 యు కన నయ్యొుడి నిక్క, మద్దిరా! ౧౩ 1761 

పనిం బ్రశ్నించిన నా, నూనా స్తునితం డ్రియుండు 5 చొప్పు తెలియు నం 
చూనిన శ్రద్ధను దరుణులుు మానన మున్మ_తృతంగను)మాడ్కి_ బలుకుచున్. 

హరి నన్వెషించుచుం ద, త్ప్సరతం గని విహ్వాలలయి $ తన్మయ లగుచు౯ 
సరసీజనయనుని తత్తృద్వరలెలల ననుకరించి  వనిం దిరిగి రొగిన్. ౧౮ 1768 

. ఒకతుక ఫూతనయొవ్వున మెలంగ నొక్క తె మాధపవునిరితి $ గాం గడంగి 
చనుపాలు త్రాగెను $ జాన యొక్క_ తె శిశువట్లుగా నేడ్చుయ1నంగనమటి [న్కి- 
యొక్క తే శకటాసు$రో గ కాయముం బూనం గాలంద న్ని; నద్ "క్క కాంతవూ 

నాతృణావర్తునీయాకృతి నటియించి బాలుడా కృష్ణునికవ'లెం జెలంగు 

. నంగనానుణి యొకతుక $4 నవహారించి 

యొటకొ కొనిపోయె, మీయొక్క. $ యింతిమిన్న 
చారుమంజీరమృదులనిగస్గనము లొవ్బం 
గరములను జానువులం గృప్షగతిం జరించె. ౧౬ 1764 
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ఇ్రరునురు కన్య కామణులు $ కృష్ణు? దద గృ జూం బోలియుండ సుం 

దరు లొకకొంద అ త్తటీని + చాల్సిరి గోవకదేహముల్, తదం 

తరమున వత్సదానవువిశథంబున నున్న నొక ర్భుకళా దర 

హరివలెనున్న వేజొక తె $ యార్చుచు గూలగంద్రోచె నేర్చునన్. ౧౭ 1765 

. కృష్ణువ లెనున్న యొక్క తె $ యింతిమిన్న 

యోర్తు బకుం డనుదనుజుని $ యొప్పుగులుక 
దానింబట్టి వధించుపోధంబు గానం 

బడంగంజేనెను హరియందు $4 భ_క్తివెలయ,. ౧౭ 1766 

. తరుణియొక_ర్తుక కృష్ణుని కరణి౯ దూరగతగోని?కాయముం బి'ల్చెకా 
పహారివలె నొకతుక చక్క_ంగు మురళీకా వాయింవం దక్కుశపాలంతుక లెల్లన్. 

. గోవ్రలవ లె నటియించుచు, నీవణురవంబు వినగ 4 హితమా ననుచు౯ 

వేచే నుతియించిరి తము భావము లాకృమ్షునం దె $ వనీయించుట చేన్. ౧౮ 

. ఒకతుక తానె కృష్ణు(డని $ యుల మునందు. దలంచుకొంచువె 

టొకతుక మూయ్రరంబుపయి $ నొయ్యన బాహునువైచి ముందుంబో 
వు కడశమైం బదాబ్దముల $ భూసతి మెచ్చంగం బుట్టుచుకా గనుం 

డు కమలనేత్రలార! నను 9 నూతనకృష్ణుని గా నెజుంగుండీ! ౧౮౪ 1769 

. లలితమదీయసాధుగతులం బరికింప్రుం. డటంచుం బల్కై, గో 

పలలనయోర్తు కృష్ణుండను 1 బ ర్వెడువానకు గాలికిలా భయం 

బొలయక యుండ౭ చేసితి మీహోద్యమ మొప్పంగ నింక మీరు భీ 
తిలక చెలంగుండీ! యనియె $4 ధీగతి తన్మయతం జెలంగలన్. ౧౯ 1770 

. అనిముణ్యు నొక్క_ చేతను, దన చేలాంచలము *హారిహాదంబున వెలయం 

గను బట్టుకొనియె; పజొక, వనితామణ్ కాళీయాహికశవస్ర వలరంగన్. ౨౦ 

. నిలుచుండ వేటొకనెలంత కృష్ణుండయి దానిశీర్ష మునం బదంబుం బెట్టి 
'యోదుష్టనర్పమా $ యురుగతి నిటనుండి తరలిపొమ్హా నేను 4 దండధరుండ 
నై దుష్టులం జెండ $4 నవతరించితి ననె; మజీయొక్క_గోవిక $ మహీమముప్ప 

గోవకులార! మిగక్కు_టమైన దావాగ్ని మిముంగృమ్హ వచ్చెడు $ మీరు కనులు 

. మూనికొనియుండుయీ యన్న $ గాసి పెట్ట 

కుండ కేమంబు గబ్దంజేశయుదు నటంచుం 
బలిళ్ళి వేజెకవద్దాతీ. 4 పంకజాతు 

నాకృతిం దన్నుందలపోయు $ నంగనం గని, ౨౨ 1772 

. చోరునిరీతి వెన్న దిను$చో దధిఖాండము వ్రకలించితె 
ల కనగా 

ప పారివదము = ఆకాశము, 
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యోరి యటంచు. బువృముల 4 నొప్పుగయగూర్చినదండC గట్టుచులా 

జోరునిభంగి తోట నిదె $ చూడుము కెద నంచుబల్క_ నా 
సారసనేత్ర భీతి గను్రుచాడ్పున మోమును మూసికొం చొగిన్. ౨౨4 1778 

క, కనంబటుచె నాంటికృప్లువ, దనచిహ్న ము, నిట్లు గోహాతరుణులు బృందా 

వనమున గలలతలను భూ,జనికాయము వాసుదేవుీజాడ నడుగుచున్. ౨౩౪ 

చ. అరుగుచునుండ నాననమునం దొకభాగమునందు రాధిశే 
శొరుని మనోజ్ఞ పాదములేజాడలు కన్చడియెక్; ముదంబునం 
దరుణులు నిల్పి యందు నిపోతప్పక నందునిముద్దుప ట్టి వౌ 

చరణములే సరోజము ధస్రోజంబు యవాంకుళవ జ్రముల్ తగన్. ౨౦౮4 1775 

క, కనంబడియెడు చిహ్నంబుల్సు గను చాదములిడినచోటం $ గనులొనుడీ యం 
చును చెప్పుకొనుచు నబలలు, చనంజొచ్చిరి వదము లిడినజూడనె త్వ్వరగన్ . 

చ. అరయుచు వాసుబేనుం జెటు * లావని నే7నొ యంచుం బోవు చో 

ధర నొకచోటం గృస్హుని వీదంబులతో నొకగోవసుందరి 

చరణము లక్షై కానంబడ స్ట సాంద్ర తరా_ిని బొంది వార లి 

క్క_రణిని బల్బంజొచ్చి రదె;, 1 కన్షొనుండీ సఖులార! వేగమే. ౨౬ 1777 

నందనందను పావీనమగుమాపురము వై వ చాహులతం జెర్చి 4 పడ(లియో రు 

మదకరితోడ సోమ్వదమునం బోయెడుకరిణివలె౯ బేవం గల్లీనయది 

యమ్తచ్చెకంటివొ' $ నడుగు లియవె డానిసౌభాగ్య మెం తీనలజనునొ; పూర్వ 
జని భగవంతుం డీీళరుయు శ్రీ నీ హరి దీనిచేతం బూజితుండయ్యె 1 సిద్ధమిద్ది 

కే, కనుకనే దానిం బ్రీతిమైం $ గలినీ చనియె 
మనల దిగనాడి యెకాంతమార్లమందు 

దాని మనసును మెప్పింపగదలంచి యార! 

చెప్పం దరమా నె యాయింతోయొవ్వు మనకు. ౨౮ 1778 

*క, ఇెలులార! కృష్ణుపాదక, మలెరేణుకణంబు లెంత + మపహానీయములోే? 

జలజాసనుం డీశుండు నీర్సి తలలకా ధరియింత్రు, పాహాతతి తొలగుట. డా 

క. వారింబోలుచు మన మి, సారసదళ నేత్రు హదబలరువాళేయు 

స్ఫారకణంబులం దాల్సిన, నారీతిం గృష్టుబడయ 1 నను వగుంగాచే. - 1780 

మ. వనజాతుం గొనిపోయినట్టి దగునాగ;వామాతీ. పాదాంకముల్ 

మనచి త్తంబుల &ోభముం గనల నమ్థాడ్కి.ం బొనశ్చెంగదే 
మునసొమె తగునచ్యు తాధరసుథ౯ 1 మర్యాదపోం దట్టి తా 
నె నితాంతంబు రవాస్థలంబునను సంతృ ప్పి విం దమిం ధావెడిన్. ౨౦ 1781 

యాక్ టబ “ప్లాశోరమాచేపీ దధ ర్యూర్ధన్న్య్యఘన్తుత్త్సయే” అని మూలను, 

రొ 
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ఉ. ఏలొకొ యీాత్భ్ళ ణాంకురము $ లెంతయు దట్టముగా జెలంగు ని 

ee 

చ్చో లభళాంగిబాదములోచి "స్వ కనంబడకున్న దద్దిరా! 

శి లలితుండు చే వ్రేయనిని 4 సిద్ధము కోములపాద యంచు గ 

హోలిక నోర్వంజాల దని $ యంసమునకొ దమిం జేర్చియే చనెన్. ౩౧ 1782 

. కనుకనె కృష్ణమూ రి పదోకంజము'లే యిట గాననయ్యొడుక, 
[వనరుహాన్నేత్ర నెత్తుకొని $ వారిజనాభుండు పోవుచో భరం 
బునం దనయంఘ్ర, లుర్న్వి దిగం $ బూనిక నెగినచిహ్నముల్ కనం 
గనం గనువట్టుచున్నయవి ౪ కంటిరె గోపికలార ! వేడుకన్. 3౧ 1788 

. కాముకుండౌటం ట్రే, యనీని 4 గంజదళొ ఈం డలంకరింవంగా 

నీమహిం బుపష్పముల్ చిదుము 1 నెట్టులొ దింపియె యుండ నోవు] నో 

భామినులార ! కానుననె 1 పాదములందలి య గృభాగముల్ 

భూమిని నొక్కి_యున్న విభముల్ గనుపక్ట్రైడంం ప జూడు డిందటున్. 3౨ 1734 

హరి తాం గోనినపృసవో,త్మ_రముం బ్రి యురాలి మ _స్హీకంబున ముడువకా 

బరమాదరణంబున సోనీ, ధరణిం సూర్చుండియుండంం $ దథ్యం బిదియా. 33 1755 

అని పెక్కు_భంగుల $ హరిచర్యల౯ 'జెవ్చుకొనుచు టైన్యంబున $ వనమునందుC 

దిరుగుచుండిరి స్వబుద్ధిస్ఫూ _ల్రి రి మూాయంగ; నాత్మ సంతుష్టుడై $ యాత్మ యందె 

విహారించువాండయి 4 వెలందిమిన్నల ని భ్రమములకు నవశంండై క$యమరియుండ 

'నేర్చినవాండయ్యు (! నీరజనేత్రు, ండు కామాతురుల వగు1కష్టవితతు 

. లీట్టులుండు ననుచు 1 నెల్ల రకం 'దెల్పం దలంచి కాముకులకుం $ దరుణు లెట్టి 

దుర్చనతను బ్రూావి 4 త్రొందటి కల్టింతు, రనియు నెబుకచేయ 1 నాత్మ 6 దలంచి. 3 ర 

పనోపికం గొనిపోయెనొ, యాగోపికతోడ వనవివోరము సట్చెక; 

భోగాస_క్రి౯ హరి తను బాగొప్పగం గూడె ననుచుం 1 బటుగర్వమునక్. 3౫% 

. తలపోసీ యానితంబిని, జలజాతులయందు నెల్ల $ సర్వవిధములక్ 

దలపోయ మిన్న నని నీ స్తు సులముదముం గాంచి కడశోతో హారితోడ౯. 3౬ 

. కొంతదూర మరిగి 4 యింతంతయనరాని, మదము తన్ను గృమ మ 4 మంజువాణి 

యింకనొక్క.. యడుగు 4 నిడంజాల నీమది,  నరుగం దలంచి యున్నశయచటికి నను. 

కొనిపొమ్మా యన మధుస్తూదను6 డాయుగృలిని గాంచి 3 తరుణీ! నామా 

పున గారుచుండు మన నృవ్యనితయు నటు చేయం బూనువాంఛం గొనంగ౯. 

. తనమహిము మృగవడంగా, వనజాతుం డదృశ్యుండయ్యె $ వనితయు6 దావం 

బునం బొగులుచు నోరమణా, ఘనబావాూ! ప్రాణనాథ! $ కంజాతు! హరీ.3౮ 

. లోకంబున మాకధికులు, నీకంకుం గలరె యొందు 1 నీ వున్నావో 

శ్రీకృష్ణా! కృషణను గద, నాకు న్నీ దాసీకి౯ మీనం బలరంగ౯. 3౯ 1702 

తాం-భాగం--27 
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క, నీసన్ని ధి. గృవనేయుమ, యోసరనిజనే త్ర! యనుచు 1 నొగిం బలవించెకా 

త్రై, 

co 

గానీలె చాన; దక్కిన, యాసారసనేత్ర, లెల్ల + హరిని వెదకుచు౯, 3౯1798 

వ్రీయుని వి సేషమునలోబ్లు $ ఫీతియు వగ 
ప్ల్లునుం దన్ను నేంచంగం గ దల్లడిల్లు 

నన్ను మిన్న ను గాంచి; రా $ యతివ కృష్ణు 

వలనం గలిగిన మన్నన 4 చెలియం బలికి రం 1794 

- తనదగు చౌర్భన్యంబున, వనజాతుని మూలముననె + వచ్చి యనూనా 

_ర్సిని గలుగంచేయు నవవుతి, వినిపించిన వారు మిగుల $ విస్త య వుడర౯ా. ఈం 

| ఆతన్వియుం దోడ $4 నరుగుదేరయ నవ్గనమునందు శ్వీకృన్ల్ణు 1 మనుతమోణి 

వెన్నిలగాయంగ 1 వెదకి రవ్వల గహానాంతరంబునను సాం ద్రాంధ కార 

మావరింవంగ నింక 4 నరనినం గన్చడం డనియంత మరలి; ర 4 ట్లంధకార 

"మొలనీయున్న ను బురుపో తృమునం బె చి శ్లములు వర్వంగ నాండుూతలంవు లుడిగి 

. యతని సల్లావములె వల్కు_ 5 చతని చేస్న 
ర 

చే నటించుచుం దద్దుణ (| బృందములనే 

పాడుచుకా దన్న యతనొంది $ పడతు లక 

తలయ రాత తృగృవాళి సుంఠతయును మదులే, ౪౩ 1706 

. వనముననుండి నచ్చి యల$వారిజ'నేత్రలు మున్ను ప్రీతి నా 
వనరుహనేశ్రుతో ౬ గలిని $ భన్యగతుల్ దగనున్న యానదీ 
సునవులినంటు చేరి యటం + గాంచనచేలుని నాత్మ లందు. జ 

_ క్కనియనురాగ మువ్పతిలం + గాం దలపోయుచుం జూడంగోరుచు౯ా. లర 1797 

. ఎవుడు చనుదెంచునో హరి $ నెపుడు ప్రీతి 
వర్థిలం జాూతుమో యెస్ట్ర $ వనరువోత్సుం 

గూడి యిం దుందుమో యను$కోర్కి_ వార 

లందె యుండిరి మనసు లాశహరినిజేర. ఈర 1703 

ను ము ఎకు 

శాఖల సగ 

ముప్పదియొకటవయ థా్య్వాయ ము. 

అరి సోపీకాగీతలు, రిఆా- 

చెలికాడ నీవుపుట్టుట, వలనకొ గోకులము మిగుల 4 వర్థిల్లెడు శ) 

లలనయు నిం దనవరతేము, విలస్సిల్లు ముదంబుమోణు $ వేడుకలలరకా, 4 1799 

. కరుణకు నీవె స్థానముగ గ్గ (గ్రాలుదు వ ట్లగుటకా ద్య్శదియవ. 

త్సరసిజయుగ్య సుందం దమి + సాషంతము లెల్లను జెర్షి నిన్ను నె 



3౧.] దశమస్క 0థ ము. 

ee 

Gl 

నిరతినినమి ,పాణముల + నిల్పుచు నెట్లులొ కాంచుకోర్కి చేం 
లీ లో లు | 

దిరుగుచునున్న మాకు నిశ $ చెప్పున దర్శన మిము శ్రీహరీ! ౧ 
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నీయందు. జక్క_నినెమి గప్లీనవారి కథయ దెక్క_గుదు వోశవరద! మేము 
ర ౧ 1 

నీవు కోరకయున్న స నియందుంగలభ_కి దానీకల మగుచు 1 దర్శనార్థ 

మిందు జరించు నీశ్రసుంద రులను ₹రత్కాలనిర్థ లతర $ కమలసాంద్ర, 

సరసుల6 జక్కంగా 1 జన్మించి యలరుతామరల యంత ర్భాగశసురుచిరరుచిం 

. శదెగడు నీచూడ్ము_ల నిటు వోధించుచున్న 

వాండ వె యిద్ది చూడల $ వధము కాదొ 

శస్త్రవధ మె వధంబనం+ జను ననెదవా 

యిపుకు నీభూడ్కియే వధిశయింవం జూలు. ౨ 

. వురుపవ రేణ్య ! కాళీయుని 4 భూరివిషానలత_ప్పవారిచే 
మరణము గల్లకుండ మము + మాధవ! కాచిక్క్ సర్పమా నభా 

శరవరునుండి, ఘోరతరీసర్షజనాంతక వృష్టి నుండి ఖీ 

కరపవనంబునుండి వవి గాఢధనంజయునుండి కాచితౌ. ౨౪ 

పంచత్వము. గట్రంపంగ, నెంచిన వృషభాఖ్యునుండి $ కళా 1 కుధచే 

మించిన వ్యోముని నుండియు, నించుకయు విపత్తు గబ్లనీకయె మమ్ము. 

. మజీయు నెన్నియొ విధముల $4 మరణము లొగిం 

గబ్రనుండంగ వానిని 5 గరుణం దొలలం 

దోచి కాపాడితివి వెక్కు1రూపములను 
గలిగి నావదలన్నియుం 4 దలంగం గాటె. 3 

వెలికాండా ! విను గోపి కామణియనం 1 జెన్నొందుచు౯కా నందుని 
స్తులభాగ్యంబగు నాయశో దకును బుక త్రం డంచు నిన్నె మొగిం 

దలయంజాలము; సర్వభూతముల యంయతస్సాతీవై పొల్బుని 

“1801 

502 

౨ 

1804 

శ్పలతే_త్త (౦ బవు, మాయగాకొనియె యీ ? చందంబునం బుట్టితే ". ౪ 1505 

. సరనీజనూతి వేంయంగనె $ సర్వజగత్పరిరత, ణార్థ మి 

దర యదువంశమందు నవశతారముం గాంచిత్కి వట్టినివు దు 

_స్తరభవఖీతి నీచరణ;సారసయుగ్య్మము నా శ్రొయింవంలా 
నిరతము గోరువారలకు 1 నీకరవద్య మె నెమ్మిమాఅంగకా. ర 1506 

. అనిళ మభయవదమౌ, మనమునంగల వాంఛితముల 4 మానక యిచ్చు౯ 

వనజాలయాక రాంబుజమును కొని మించు డాని $ మురహర ! దయచేన్. 

*“వరదనిఘ్న లో చేవాకింవధః” అని మూలము, “శ స్ర్రే అైవవధోవధః, కించృశావథోవథోనభవతి 

కింతు భవ ల్యేవ” ఆని వ్యాఖ్య, 
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ఆ. వృష్టినంళధుర్య . వగ మాశిరముల, యందు నునుపవయ్య 4 యా శి శీతీవ్ర 
జజన బాధ లడంవఠథజాలు వా(డవునీవు, వీరశేఖరుడవు 4 సారసాతు. ౫ 1803 

క, తను నా శ్రయింపంబూనిన, జనుల మదం బెల్ల నడంవం $ జాలు స్మెతముచే 

తను బొల్బువాండనవు హరి%, గనుకనె నీనేవచేయం $ గా నెంచు మమున్. > 

క. చెలికాండ ! శైకొనంగ దె, నో "లుదొలుత౯ా మంజువదనీతోయరుహాము ని 

స్తులకృవం గనంబజవుము; భృ ప్రలపన లడంచు నీదూ$కోమలపదముల్, ౬ 

చ. కనుంగొన గోగణంబు వెనుశకం జనుచుక్ నీరి కాటవ ట్రనం ' 
జని మదశౌలి కాళయుని $ చారుశిరస్తతివై 6 జెలంగి దే 

వనికరనేవితం బగుచు $ భానీలు నీవదపంకజంబు నొ 

య్యన దయ నస సృదీయహృదశయస్థలులక నిలువంగదే విభూ! ౭ 1811 

క, తొలగింపు మనో వాంఛల, జలజా ! బుధజనులకు 4 జారుతరము మం 

జుల వాగ్యుతమునునయి సొంవులుగుల్కె_డొ నీదువాక్య$పుంజము వినంగన్. 

చ. మనములం జాలనాళంగొని $ మాధవ! వచ్చితి మేము నీదునా 

'జ్ఞను జవదాంటకుండ6 గడూోశ్ర్ద్దను ఇజనెడువారమౌటం జ 

క్క_నియధరామృతం బొసంగి + కావ్రము విరవరేణ్య ! వాక్చుధం 

గొని బ్రదుకంగం జాలుదుము $ గ్ పకులోద్ధరణా ! మహాపృభూ! ౮ 1818 

నీ, శావత్ర. యంబునం 1 దప్ఫులె" వారికిం వ్వత్క థామృతము జీవనము సుమ్ము 

సుభకిరణు నయ్యదికశుభ తమంబై యొప్పు బ్రహవెత్తలచేత 4 వర్షి తంబుర 
బాపహారంబు శశవణమంగళంబును శాంతీసంటును నయిశసంశ్ర, యార్హ 

మునయి ఇలంగ నిశవ్వ్చోలక నొ ప్పెడు నీకథామృతమును $ న్ నెన్వ 

లె. రర్భయు_క్టిం గ్పీర్సింతురొ 3 యట్టివారు 
పూర్వజన్మ ంబునక౯ా ఖభ _కీవూర్వకముగ 

దానముల నెన్నిటినొ చేసీ 1 మాననీయు 
లఅగుచుం బుణ్యాతృకులునయి శ యలరువారు. ణా 1814 

వ. ఇతనియుండు నాకథామృతముం $ ద్రావి యింకేల మదీయదర్శనం 
బనకుము మామనఃప్రియుండ 1 వై కేలియం దగనట్టివ_ర్హనం 

బున దగువాండవౌషుకద $ వుష్మ_రలోచన | | పె మవీష్షణం 

బును మది థధ్యానయోగమును $ బూన శుభంబగునీవివారమున్. Fy. 1815 

క్ర చి_త్తంబున నిల్పెడు నృట్లు త్రమగతి నొనరంబేయుశచుం జెడు వన్నెల్ స 

. పొత్తును గూర్చెడు నర్మము,. లిత్తజీ మామదుల నెల్ల 4 నేంచెడుంగృష్టా! ౧౦ 

శోక మఠ్క-థ్నా శృవణోనైవ సీర్వ  తాభవత కింమద్దర్శ నే చేతిచేన్న” అనుదానిభావమే యిందు 
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మ. కమనీయాకృ్ళ తివిరాణు నాథ ! వపళుసరీఘాతంబువెంటకా మనో 

జ్ఞముగా నీవలవముందనుండి చనుచో 1 సంఫ్లుల్లపద్డ ౦బునం 

నము నిందిం చెడు నీపదంబు లల కేకదారంబులం బెొల్చున 

స్యముఖంబుల్ తృణసంచయాంకురములు౯ $ జాలక స్పృృశింవం గటా! ౧౦|| 

. ఎంతగ నొచ్చునో యనుచు $ నేము మనంబుల వంతనొంది యా 
వంతయు వోయిలేక నిను $ నారయుచుందుము సుమ్ము నివు ని 

శ్పింతేముగ౯ వనిం దిరిగి 4 చిత త్రై మయూఖుండు శం ంకుచుండ గా 

గుంతలముల్ వినిలరుచిం 1 నో కనందగి చెల్వుమోటంగ౯. ౧౧ 

. ఆనన మళ 'ధెనువులీయం ఘీ రజంబున (బ్రుంగి పువ్వూడుల్ 
జానుగం గమ భృంగముల1సంగతి నొప్పుసరోరువాంబు నా; 

గానబడంస ౩ వూ మదు లేఖండముదంబును బొందునట్టు లిం 

వై నగతుల్ చెలంగునటు 1 లల్లన వత్తువు నల్లనయ్యరో. ౧౧౪|. 1819 

క. పలుమాటు మోము. జూప్రచుం గొలువుదు వామాద మళ్షై 1 గోపాల! మవో 

చ 

లొ 

ధులందోల సమర్థుండ వో,జలజాయతవ త్ర నెత్ర, $ స్వాంత ప్రియదా! ౧౨ 1920 

| కొలిచిన శ ర్శదం బగుచు6 $ గూ, రమవాోపదలందు నెంతయుం 

దలంపంగ నర్హ్యమై తుతికిం 4 దద్దయు భూపణమై చెలంగుచుకా 
జలరుహనూతి 'సూజలను స్ట జక్క_ంగం జేయంగనొప్పి మొక్కున 

య్యలకు నభీష్ట రాజి నిదీనర్హ్యమునై. తగనీపదాబ్బమున్: ౧౩ 1821 

. మాయురస్థ ఎలు లందుంచి $ మావమకహద 

యౌా_ర్సి- దొలంగింపుమూ,; వీర! 1 యమలనాద 

ముఖర వెణువు చెం జక్క $ ముద్దిడం బడి 

నట్టిదగు నీయధరసుధ 4 యలరుం గాదె. ౧కిళ . 1822 

చ క్ర వ _ర్తిత్వాది) జనితసుఖంబులయం దున్న ప్రి, వె తిని 1 నె మజుచు 

నట్లొరంచుచు 5 నతిశయశోకనాశనచణంబయ తగి 1 సునతరమగు 
నాస కి బుభ్రంచుశనదియయి తనరు సనీయధరామృతంబు మా 1 కాదరమున 

నొసంగుమ్వా వగలు నీవొప్పుగ వనమున కరుగునవ్వుడు చ్రజేమందు నున్న 

. వారు నినుంజూడంజాలమి శ వనటం గుంది 

కుణము యుగమట్లు గడపుచుం 4 గృవ్షణ నది 
యెట్టులో య_స్తమయ మప్పు  డీవ్ర మరలి 
రాం గుటిలకుంతలంబయి 1 రమ్యమగుచు. ౧౮ 1928 

. నిరులక౯ా వెలయుచు6 దగుసుం,దరతావకముఖము వారుూతమీం గనుంగొను న 

_త్హృరుణమునం బత్తుములు నంతరాయముం గూర్చ దానం $ దవాతహవడుచున్ 
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వ 

ew 
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వ్రది యేమని చింతింతురు, పొదువవడకయుండం జూడగగోరిన నడ్తం 

బొదవించు పత్రముల న్కిట్లదయతం బుట్టించిన విధి $ యరీజడుం డగులాూా. ౧౫ 

చ్యుతి'లేని వాడ వనియ, వతులం బుత్రులను వారిీబంధువ్రులను ఖా 

తృతతులం ! దక్కినవారల, నతిక్ర మించియె యెసంగు$నట్రి మ్రీయమునన్. ౧ 

. మనమున శెంతొ "వోయి తగూమాడ్కి_ జెలంగెడు నిదుగానముక౯్ 

విని యతిమోహమందుటను $ వెగమ నీగతి యెంచి భూ గుడా! 
కనుంగొనవచ్చినార మిది ? కాదుకడా పగ లట్టిరా త్రి నే 

జనుండయినకొ నితంబినులం $ జూలును బొం డనువాయు గల్లునే. ౧౬ 1827 

. ఏ కాంతముననె నీశవిట్లొనర్చినయల సంశేతమును మణీ$ స్వాంతరోగ 
మును బెంచువాంఛను $ గనంజేయు నీచూడ్కలను నవ్వుమోమును 1 లత్ష్కాట 
పట్టయితగు నురోశభాగంబు గాంచిన మా కంత యోస్ప్ఫృహ $ చకుర మది 

మోహ మొందెడ నిదపుట్టుక వ్రజవాసిజనుల కెల్లను దఃఖీజాల మడంవం 

. జాలు జము మజయు 3 సర్వ ప వంచవమం 
పాలీ ల 

గళద మగును గనుకం $ దలయథ్రలందు 

నిన్నె గోరుమూకు 1 నెజి స్వ్పజనహృదయ 
వ్యాథిం బాపుమందు $4 హరి! యొసంగుము. ౧౮ 1825 

ఆమందేదో యెటుంగుదు, వోమానితరూవ! నీవె + యూహించినచో; 

గోమలతర యుపష్మత్పద, తామరసము లా శ్రి తాళి $ తావవారంబుల్. ౧౮ 1829 

. నిరుషమరూపవ ! యోవికచోనీరజ నెత్ర ! దయాసము(ద్రుండా! 
గురుకథినాస్మదియకుచకుంభ ముల౯ స్పశియింప నొచ్చు నీ 

చరణసరొ జయుగ్య మని $ చాల భయంబున మెల్ల మెల్ల సుం 

దరగతిందా ల్లు మాయడుంగుతదములతో వని నీవు కుమరన్. ౧౯ 1890 
ఆవ తే YJ 

. కఠిననసూత్ముపాహూణసంగతి నవంత, నొచ్చునోయని మామదుల్ 4 విచ్చనూర్చు 

చుండు నీవెకడా మాకూనున్న జీవ్కితంబు సేక్రే_ల మాటలు 1 దై.త్యదమన! 

= ధిర్రిశ——- 

ముప్పది రెండవయథఛ్యాయము, 

అడి శ్రీకృృష్ణుండు గోపికలకు దర్శనమిచ్చుట. 9ఆా- 

, ఈవగిఏ్ నవ్వనంబున, గోపిక లాకృష్లుపెని స్ట గనార్సియ దదీయ 

వ్యాపారంబులః బాడుచు, వాపోన్రచుం జూచుకోర్కి వరి లంగన్. 4 1882 
poo 

. వలవించి రప్పు 'డాకాం,తేలకంఠరవంబు చారూతర మై చెలగా౯కా, 
జలజాతుండును వారల యలజడిమాన్చంగ సుస్మి్ర తాస్యాంబుజుం దై.౧ 18983 

. వీతాంబరంబుం దాలిచి, చేత్రోోభవమన్న థు డని + చెప్పందగు న 

- “క్లే తనువొప్పంగ సుమమా, లాతతి ధరియించి' కడువిశలాసముమిోజణన్. ౧౪ 
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కనుపక్ట్రై వారి మై లను, గన కాంబరథారి దృీతోగల్దించుచు వ 

చ్చినంగాంచి గోవీ కామణు,లనూన ముత్ఫుల్ల నే త్ర కలయి య_త్తటినిన్. ౨4 1535 

పోయినప్రాణంబులు రా,నేయనువునం దనువులలకు 1 "నే క్రెజు నే 

యాయంగన లొక్కు_మ్తడి, నాయధివుని మ్రోల నిల్పి $ రాళ్చర్యముగన్ 3 

. కనబడ శెట్లొపోయి తము 1 గాసిలంజేసీన యామనోహరుం 
డనయము తారు కోరుహరి $ యల్లన వచ్చి కనంబడంగ నా 
వనితలలోన నొక్క_తుక 4 వాం ఛలుతీరయం జిన్ని కృష్ణు దో 

ర్భనజము దోనసీటం గొనియి* + బంతముమోజంయగ నెంతొ వేడుకన్. 3y 1987 

. లలనయొక ర్భు వెగమె విశలాసముమోజంగ6 జందనంపుయజ 

రృలందగు కృష్ట బాహువును $ జక్క_ంగ మూయప్రరమందు. జేర్చికొం 

చల; మజొక్కతన్వి వనీమందు హారివ్రియమైన బృంద యి 

ముల బ్ర, తికుంజమందిడిన 1 పూజ్యతరంబగు తమ్థలం దొగిన్. ర 1933 

, పారి గః షాాయింవ దానిగొనె ? నంజలియిట్ట; మణ్ెక్క_ "చేమయుక౯ొ 

నిరహమవ+ ద్ధి గుందుటను 4 వెగమె శ్ర పారిపాదవంక జం 

బురుతర తాసమార్చు ననుశనూహా చెల నురోజవీళఠనుం 

దు రమణు లెల్లరుం గన 1 దోరప్రుభ క్షిని దాల్చె నత్సజ్న్. ౫ 1839 

. కుటిలకుంతల యో ర్తు 5 కుటిల భ్రుకుటియయి ప్రే మభరంబున $ నేమితోయ 
కళై విహషలయయి $ యార ! యిభ్రొనరువం దగునె యంచువచింహ 4 దలంచినట్టు 

లధరంబు గజచి యాశహరిం గొట్టంగాంబూను చందంబునం గటాశతుముల నళ్ట్రు 

నిగిడించె, మజయొక్క1 నెలంతమిన్నయు భక్తు లాహరిపాదాబ్ది 1 మాశ్ర్రయించి 

. రనుచుం దృ_ప్రనిబొందని+కర ణిం దన్లు 

ఖాంబుజము జెప్పపాటు లోనట్టిదృష్టు 
లను గడుంద్రానియుక్ మరళలను మవాోళC 

చద్రానుచుండెను 7ంచ దింోతయును దృ_్తి. ౭ 1840 

| మానినియో రు రు దృగ్యివరోమార్షమున౯ బరమేశుం గృష్షునిక్ 

మానససీమ సా ని పరమ ప వ్ర మదంబునం గాలిలించికొం 

చూనిన శ్రాద్ధం వై చెం జనక 1 యుండలోం గన్ను లుమూని యోూగిచం 

చాన ముదంబుమగ్న యయి 4 తాం బులకల్ మెయినిండయణా౭ దన్. ౮ 1841 

. ఇట్టు లాగోపిక లా శ్రీకృష్ణునిం గాంచినంత నే సరమోత్సవ నిర్య కలై వమువో 

_నందంబు పైయొలయ విళ్వతై జసదళనున్నజీవులు సుషుష్తి వృీపాత్సీయగు స్రాజ్ఞానిం 

గాంచుచందంబునను, బర మేళ్య్వరుంగాంచిన ముముమువనులకరణిని, బ్రచ్యోజ్జనిం 

_గాంచినసంసారులభ ంగిని నియోగవ్యధం బాసి యుండి రంత. ౯ క్ 
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. వినుమవలివా_ర్త వత్సా !, వనజాతు ప్రతిపాత్ర, ! $ భగవంతుం డా 

వనితలు విగతవ్యధ బై తనుం గూడియె కూరుచుండం 1 దదో్యోగమునన్. ౯౪ 

- పరమప్రురుషుండు సత్త్వాదిోనిరుపమాన 

శ కులంగూడి యుం డెడు + చందమునను 

బూర్వ్యమునకంకొు మిక్కిలి + వాలుపుం గాంచె; 

నంత వారలందోడ్కెని స్ట యచ్యుతుండు. ౧౦ 1844 

. "కాళిందీవులినమునకు శ్రీ లిలాస్పదుయ పోయె 1 జెచ్చెణ నచటం 
జాలుగం బూచిన మొల్లలు _క్రాలెడుమందారములు నిశకామము తనరెన్.౧౦౪|. 

ఆవూవులతానులతో, నేపారంగ వీచువవను $ నెంతయు. బ్రతి 
వ్యాపారంబుల భంగము, లావోవనితృ ప్తి వ్రాలి $ యమలధ్యనులన్ . ౧౧ 

, జక్క మొగి. చేయుచుండె నీట్లాప్పుచున్న 

యాళ ర త్కాలమందు రీథతాంశువివుల 

చంద్రికలు నిండం జీంకట్లు $ సమని పోవం 

బరమమంగళనిలయ మె $ వరలగొ నదియు. ౧౧౪ 1847 

ప్రోతన్వీని తన యలలను్క చేతుల నెంతయును బోలా చేసిన సూక్ష్మం 

టైతగు సైకత మచ్చ, ్రీతింగూర్చుచును మిగుల 4 వెలయుచునుండెన్. ౧౨ 

. పులినతలంబునందు నటం + బూవిలుకానియనుంగుందూపవు లె 

యల రెడు నానితంబినులు + హర ర్భసము ద్రునిం గ్భన్తుం గాంచి యి 

ముల హృదయవమవ్యథల్ తి 5 లయగపోవయగ నప్పరమాత్తుం జూచి ము 

జ్ఞలనిధించేలు 'వేదముల1చందముమిటజ నవా ప్రకాములై. ౧౨౪ 1849 

సంతోషాంబుధిం చేలిరి;, వింతగ నాత్మ లకుం జూడం $ బీయబంధు లెయా 

కాంతున కా శ్రీకృష్ణున, శెంతయు సంత క్రి ప్పిమి+ట $ నింతులు త్వరగన్. ౧౩ 

సోరోజకుంకుమాంకిత, చారుత రామూల్యమృదువీసనముల తుదలకా 

గోరిక నాసనమును చే,కూరిచి ధన్యతమలై ర; $ గోపాలకుండున్. ౧౩ 1851 

యోూగేశ్ళరుల మానీసోత్సుల్ల పుండరీకాంతరమునః గల్సితాసనుండయి 
యలశారు నీశరుం 4 "డాభగవంతుండు వనితా ప్ర కల్సి తాసనవరమున 
బలనీ గోవిక లెల్ల $ వరుస గూర్పుండి తన్న ర్చింవ లోక త్ర శయమునం గల్లు 
లావణ్యమునకు నెల్లను దానె వసతియై తన రారునాకారథమున లింగ; 

. వాంఛ లుల్ల సీలకా జేయు$వాసుదేన్ర 

నచ్చటం గాంచి మందన్నీగతాంకురములం 

గులుకు లీలేశతణములం జోన్న లరుబొమల 

తోడ నాహారిం బూజించి 4 కూడియుండి. ౧౮4 1852 
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క. సురుచిరకోమలహారిపద, సరనిజముల స్వాంకములను 1 జక్క_ంగ నిడికొం 
చు రమణ మెల్లంగ6 బిసుళసచుం దరుణులు తొ"లుత౯ నుతించి + తావముపాల 

ఆ. సుంత కోవమూని $ సొగసుగం బల్కిరి; (యన్. 
కోవులాంగ! ధరణిం + గొందటు తము 

గొలుచువారిం దమరుగొలుతురు కొందణు 

కొొలువకున్న వారి $ గొ లుతురుసువు. ౧౫ 1854 

"౪. వినుమా యింకం గొందటు, జనులు తముం గొల్చునట్టికజనులం గొల్వం 

గనురాని జనుల నుభయుల, ననువొంద ౧6 గొల్వ రిందు + నంతఠ మెదియో? 

. లెలుపుము మాకుం జక్క_(గ, జలజాతూ ! యేదిసాధశసరణియొ యని యి 

ముల స్యాభి ప్రా యంబుం, 'దెలువంగ నాలించి పలికె + చేవవిభుండున్. ౧౬ 

చెలులార! యొకరినొక్కరు, కొలిచిన మణి కొల్ప్చువారుీకొంకక సా ర్గం 
బులం గోరువారలే యని తలం జను గాని వేబుతలయం జనునే? ౧Ey 

క. తమునొక్క_రు నేవించిన, తమ రవ్యారలను గ్ల్వం 9 దలంచుట సుమన 

స్థషము గాదు దానం గనధుర్యము లేదు స్వకార్యమున నికరతియె కనంబడున్. 

క. పరులకు నువకృతి యొనరిచి, సరమంబగు ధర్యవమార్షశపాలనము నొన 

ర్పురతియు నటం గనరా; దెన్వరు స్వార్ధముమాని పరులం 4 బాలించుతమిన్. 

క. కరుణ గలవారలగుచు. బి,తరు లాత్త్మభవులనుబోలెం $ దము గొలుచునా 

తురతం గననట్టివారలం బరమాదృతిం గొలుతు రట్టిగవారల శెల్లన్. ౧౭౪1860 

. నిరవవాదంబయి 1 నెగ డెడుధర్మము సౌాహృదమును గల్లు + జానలార! 

సర్వభూతములందుం $ జక్క_నిభావంబు గలుగును గొందటలు 1 లలిని దము 

గొలిచినను౯ వారిలేగొలువరు వా రిం గొలువనివారల 4 గొలుతుెట్లు ? 

విరెల్ల నాలుగ్ళవిధముల విభజింపబడుదుర్చు జ్ఞానైకకవరత నొప్ప 

తే. నలరునట్టి యాక్తా రాము$లనియు భోగ్కమందునిచ్చయె 'లేకుండకనలరువూర్ణ 
కాములనియుం గృతభఘ్ను లు $ గధరినతములు, ననియు వారికి జేరు లోశయతి 

7 

రగ 

లొ 

ము, చెలులాశరా! యిశ నాదుమాట వినుడీ 1 చేం జిక్కి యర్థంబుసం [వలార, 

చలనంబై చన దానిపై గలతమి౯ో స్వాంతంబు వేతొక్క_డుం 

దలయంగానకయుండం ద త్తజీలుచు౯ా f దై న్యంబుచూపట్ట వ 

_రిలునిస్సు్యుం డన నన్నుంగొల్పు జనుల $ దీపాబు'ప్రే మంబునన్. ౧౭ ౪ 1862 

క. నేనును గొలువ నదే లనం గా నన్నే యంతరంబు $ గన్సడనితమికా 

1 “భజతోను భజం క్యేక నీకవీళఠద్వివర్యయం, నోఛభయాంశ్చ భజంత్యన్య వకన్నో చ్రూకా, 
సాధుభోః” అని మూలము. 2 “నాహంతుసభ్యో భజతో=విజంతూకా భఛజామ్యమిహామనువృ శ్లీవృ త్త 

య య థాధనోలబ్ధి ధనే వినచ్నే ప్రే శచ్చింతయాన్యన్ని భృతోన వేద” ఆని మూలము, 

ఛాం-భాగ ల్లి ' 
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ఛ్యానంబు చేయందగు నని యే నేం గనడకయుందు 4 నిది తవ్చెటులౌ? ౨౦ 

క. కాదుకృతస్ను త యిదియని,యె దలయుకా వలయు మోరోలి త్తజ్ం జెలులా 

రా! చారుణవనమున నిట్క నాదారిం చెలియ నెమ్మీనములం దలయయచున్. 

క. బ్రదియు_క్రమె యగు; మణ్ యీ యదియునయు_క్రంచె యరయానగు; నని సుంతై 

నం దలంవక లోకము న్కియాడి ధర మధర మనుచు + నరయమి శు,తులన్ ౨౦౪ 
ని ఆత "శే Nr 

లే. మోరుపాటింప నందున 4 మేటిబంధు, జనుల దిగనాడినందున + ననుభజించు 
నిష్థగలదని యెంచితి 1 నేను డాని, నరయం గనంబడకుండితి $ నని తలంపు(డు. 

క, కొలుచుచునుంటిని మిమని, తలపోయుండు వ్రతం గన్న్రశతరుణులు గాన౯ 

గలందు వ్రీయం బెద మోాయం,దలఘుతరం బంచు నరసి $ యవరాధముగన్. 

కొ. మనముల నెన్నకుండీ యి ట్లనుడితకవటు ప్రమోద 4 మంది ననుం గొ 

ప్పీనమోకు మిక్కు_టం బనం జను నువకారంబు చేయం 1 జాలితినేనిన్. ౨౧౪ 

తే, సురలుజీవించునందాత 4 సొరిది జేయ, శక మే కాదు; విడువంగ6 $ జాలనట్టి 

సద దృళ్ళంఖలముల వీడి $ సాధుభ క్షి నన్ను6 గొలునంగ వచ్చితి 1 రిన్ని శ నిటు. 

తై, ఇట్ట మోీాయువకృతికి నోకయింతులార, మాూసుశీలతయే యెన్న 1 మేటి వ సృత్యు 

పకృతియగు గహాశ్ళంఖలాక వృతతి వదలి,పోన్ర మోకని పలికె శ్రీభూధవుండు. 

కపప నై 

ముప్పది మూయడవయథ్యాయము, 

-అరఠి రాస కీడ. ఆ 

క. వనజాతుడు భగవంతుడు మనములకు౯ా నొాంవుగూర్చు + మాటలు వలుకకా 

వినియుఈ దదంగస్పర్శంబును గనియు౯ విరహతావీమును బానీ రొగిన్, ౧ 

*న్సీ నానాజగంబుల $ న_్హకుండునుబోలె నాడించుగోవిందు. $ డాతరుణము 
నందు రాస క్రీడ + నలరారంగా నెంచెం బ్రకృతియే నర్తకి $ పరమవురుషు. 
డగ్వు సూత్ర, థారుం డీయర్థము 'చెలువంగ నఫినయిం చెడునదికీయగును రాన 

మున నందు న రకవాక్ష ౦బు చెలువొందుం బర మేళ్వరుండు భ_క్ష్రపాలకుండు 

ఆ సావీవూత్రు, తుం డగుచు $ నహీగోచరుండయి, వారిగగూడియుండు $ వరుస యిదియెొ 
రాస దునెడుశే వేర $ రంజిల్లు (క్రీడకు, నీళు శో_క్టిగను'కు $ యిందుఫలము.] 1872 

క. తరువాత౯ గోపాలుడు వారయు నను వ్రతలు నగుచు $ నధిక ప్రీతిం 
బరలసచు వర్తించెడు నా, తరుణీరత్నములంగూడి 1 తత్పులినములన్. ౧౮ 

క వరుసం బరస్పరవరక ర, సరనిజములం చెనంచికొనుచుం $ జానలు కొొల(కా 

నిరుషమరాస, క్ర కీ డా, వరతకా మోదింవం దొడరా 1 భక్తు కులం దెల్బన్. - ౨ 1871 

* సకలవ్యాఖ్యా్యానాఖ్మి ప్రా ఇ యసార మిందు లదు, 
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గు. వరుస పారల మండ లాకృ్ళళగC జల్వంబొప్పంగా నిప్పి యి 

ర్వుర మధ్యుంబునం దా నొకండుగ లసుద్దూ )సంబునళా నిప్పి యా 

సర సీరుజ్ణాయనాద్భయాంసముల హస్తద్వంద్యముకా మోపిసుం , 

దరరానోత్సవ సంప్రవృ్తి నడ పెక $ దామోదరుం డ_త్తటీన్, వె 1875 

శన్సీ "రూ గేళ్వురుండయి $ యొప్పునా శ్రీ కృష్ణు డత్యంతశ_క్తిం దాశనలరుచుంట 

లొ 

నాకామినీమణు 1 ల్నత్తజిం దమయొద్ద నిలుచుండి తమె యికమ్లులను గంగి 

లించుకొనియె యుండు $ నంచు నొకొ_క్క_ తె తలవోయునట్లుగం 1? చా నెసంగా; 

నామహోత్సవద ర్శకనాస_కృమతులయి నిర్భరుల్ తమతమ నీర జేక్షు 

. ణలను గూడియె వ్యోమయాీనముల నెక్కి 
యంబరంబున నెల్లెడ 4 నావరించి 

యుండి; రంతట దుందుభు $4 లొక్క_సౌారి 

మొరౌసె సుమవృష్టి యెల్లిడం $ గురిని నంత. ౮౪ 1876 

. విను వెడుక గంధర్వులు, వనితాయుతులగుచు. గృష్షు+భ వ్యయళంబు౯ 

మనముల నెసంగుభ_క్తిని, వినుతించిరి గోయములను 1 విస్పృతి గనలన్. ౫ 

అనుపమ రాసమండలము+నందు6 జెలంగాడు న_ర్రనంబునకా 

వనితలు తల్సి)యుండయిన $ వారిజన్మెత్రుంం బ్ర, తమిాజం దా 

ల్చిన వరకంకణంబులును 4 జిత్రమనొ హవనూపురాదులం 
గనందగు కింకిణుల్ తుములుక మ్రనినాదము లొప్పంగాం దన్. ౬ 1878 

భగవంతుం డగుదెవకీసుతు(డు తీత్సద్యాతులంగూడి యా 

మగరత్నంబుల యంతరంబున రుచుల్ $మైకొన్న నీలాఖ్యమై 

సొగసుంగుల్కె_డు రత్న మట్టు మిగులకా 4 శోధిళ్లె నాశాంతలుకా 
దగ భానిల్లీరి తత్ప్రభాయుతి నితాంత సార తేజంబులన్, ౭ 1579 

. ఆరాసవిహరణమందుం గృన్షునిగూడి మూానినీవుణు లెల్ల $ మండ లాకృ్ళ 

తిని గృషహ్షుచందంబునను బదన్యాసముల్ గనంబడం బేయుచుం 1 గమ్రహ_స్త్మచు 

ములను ద్రివ్చుచు స్మితంబుల నందములుగాలగ భ్రూవిలాసముల నిలప్రలలులుకు 

నడుములు గదల _స్తోనంబులు వెంటటలోం జలీయించుచుండ వస్త్రములతుదలు 

 ఇాదరుచుండ గండోసీమలం గుండల, కాంతు లొలయ వదనకంజములను 

న్వేదబిందు రాజి! చెలంగం గొమ్భుడులను, సడ లకుండం గట్టి $ సరభసమున. ౮ 

"మొలనూళ్లు వదలకుండ, విలాస మొవ్ప౯ బిగించి $ నన్ను నిచరితం 

బులం బాడుచు జలధరవమండలమున విద్యుల్ల తాళకనాం జిత్రముగన్. ౮ 1881 

షు ““యంమన్యేరన్నభ స్తావద్విమానళ క సంకులం, దివికసాం సాదరాణా మౌొల్చు క్యాపవ్భాళా 

త్యనాం” అని మూలము, 
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. వీలామానుపవి గవాం డై లలిం జెలువారు కృష్ణుగనంతర మున వా 

రోలీ వలీింగిరి; 'కజణీ, జాలము లటు మోదమున నోసంగుచు మిగులన్, ౮ 

. నానావిధ రాగంబుల్కు చే నెంతయు గళములు విలోసిల్లలగ నాట్యం 

బూని యొనరించుచుకా హారి, మానితతనుసంగ తి౯ బ్ర+ీమద "మొప్పారన్. ౮౪ 

. ఎలుగెత్తి పాడి రాప్యాటలగంధుల నాదమే కీడంగి జగము! 

విలసీల్లి యావరించెన్కు గలకంఠి యొక రు కృషస్ణగేక లనాదముతోోన్ ౯ 1884 

తనగళనాదము తోడయి, కనణుడంగాం బాడందొడలి + కంజూకుండు మే 

లని వలువుజు వాగండల న్యాతనిస్వరములతో “డం గలియగద లంవనిరితిన్, ey 

. మడ్డమాదిగ6 గప్టన $ స్వరవి భేద 

ములను (ధ్రువతాళ సంయోగకమునను జక్క. 

వాడె నాపాట కెంతయుం 1 బ్రమద మొదవ 

గారవించె శ్రీకృము డౌాఫరొర! యనుచు. ౧౦ 1996 

. సురుచిరగా త్రి యొకొ_తుక 4 సొంపుగ రాసవిహారమగ్నమొ 
కరము పరి శోమంబుగని $ కంకణాముల్ చలీయింవం గొమ్ముడి౯ 

చెరసినమల్లి కాకుసుముబ్బృందము వీడంగ బార్న (మందు ను 

న్నరమణు మూంపురంబువయి $ నై జకరం బమరించి నిల్చెం దాన్. ౧౧ 1౫౫7 

. కలువలవాసనల్ మిగుల 1 గందప్రుంబూంతల6 జెల్వుమించు దో 

ర్టలజము' గృష్ణుం డెక్క వ్ర జీసారసనే త్ర భుజంబుం జేర్చంగా 
నెలమిని మారుకొంచు నలేయింతి శరీరము హృష్టరోమమై 

"వెలయలో ముద్దు ష పెట్టక నె $ 'వన్నుండు తన్ను బనారాక రింహంగన్ ౧౨ 153 

, అతివయొక ర్హు న ర్తనము$నందుం జరం చెడుకుండ లంబుల౯ 

బ్రతి యరయంగ లేని ఛవిశవర్యంగ గండయుగంబు వింతయా 

కృతి గనం గృష్షుగండమున $ నెంతయు నేర్చునః జేర్చి దాన స 
మృతి విడియం బొసంగి బవహాుుశమానముం జూ పెను నంద వాలుండున్. ౧౩1930 

. రమణి యూ రు నూవుశరములు కాంచీదావు 

కింకిణులు ధ్యనింష 9 చొంకముగను 

నాడి పాడి యలనీ $ యటనున్న శుభహరి . 
హా స్తవంకజ మెద 1? నదుముకొనియె. ౧౪ 1890 

తక్కినగోపికల్ 4 మిక్కిలి పీతు(డై నీరి కొక్క_తిక మనో;హరుండు నగుచు 
నచ్యుతుండయితగు $ నాహారిం గాంతునిగం బడన్ తత్క మృగీకరసరోభ 

వాలీింగీత నీ వీలయి కృష్ణుచరితముల్ పాడుచు న_రనోపరతే మిగుల 

విహారించ్చి కో క్రణ్ $2 వెలందిమిన్నలు కద ర్టములయందుం జెలువంబు $ గులుకనునిచి 
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కొనిన యుత్పలములు 1 కుటిలాలకవిలాన మమరుకపోలముల్ + చెముటనిందు 

వులును మోములకు నుకజ్ఞ (లతర శ్రి స్ట్ లంగార్చంగ6 గంకణనూప్రురములు సూత్న 

కింకిణే జా లము? ? బొంకముగా ధ్వనుల్ గలిగించుచుక౯్ వాద్య్ర్యములయి లలో 

యుంకారములునే సెయు + షట్ప్పదములు గాయకులుగాంగ రాసగోకష్థులను గర 

. పాళములనుండి మృదులప్ప్రప్పస్రజములు 

జాలుచుండంగ భగవంతు $ సారసాక్షుం 
న్ 5 | స్ట్ గలిని నృత్యంబు చేని రిీక్క_రణి ని 

కతనుండు భగవంతుం డాకృష్ణుం డపుడు. ౧౬ 15391 

. వనితలం గాయగిలింతలను $ బావులకా గ హాణంబులకా మనో 

జ్ఞ నయనవీతుణంబులను $ నాధువిలాసములకా బ్ర మోదసం 

జనకములైన వాసముల * జక్క_ంగం చెల్చుచు నర్భకుం డొగిం 
దన పృతిబింబముం గనుచుం $4 దా విహరించుగళిం జెలంగుచున్. ౧౭ 1892 

. కరముహర్షించె సీ(యాత్రి కకలగు టరనసి భామినులు కృష్ణంనంగ సంీస్పర్శము లను 

బరవళములయి యింది యోశత్క_రము లొప్పం బ్రమదవారినిధిం చెలి 1 రమల 

. పరవళలౌట మాల్యములు $ భాసురరత్నకలాపముల్ మనో [గతుల. 
హరతరనృత్వ్యాతున్రున 4 నల్లన జాఅుచునున్నం జక్క_జే 

యురతిని బూనరైరి కురు $ లొయ్యన వీడంగ నీవిబంధముల్ 

గంరుకుచవట్రకల్ మృదుదు;కూలములుక౯ సడలంగ న_త్తణీన్. ౧౮ 1394 

వానిం జక్కంబటువం, బానరు వా రించుశేని 1 బుద్ధులు హారియం 

డే నిల్పియుండుట౯ా మణీ, శీనిలయునిలీలలం గని 4 చెండినవేడ్క_న్. ౧౮ 

. సురవ _ర్భమునం జెలంగు ఖ,చర కాంతలు మోహవరవ*ళతం గాంచిరి ని 

ర్భర వాంచ లా_ర్టి. గూర్చంగ, సరనీజరివ్రుం డితరఖెటీసంయు కుం జై ,౧౯ 1396 

. విన్మీతుండయ్యె; న_తృజ్ $ విష్ణుమూర్తి, గోవికలసంఖ్య యెంతొ" స స్వరూ రూపమంత 

సంఖ్య నమరంగం జేసీ స్వ$ళక్షి వెలయం, గడు విలాసముమిజి నీక్క_మగు నట్లు. 
. వారితోడ నాత్తౌశాముం 1 డై రమేళశుండై యచింత్యవిభూతియు 1 నై తనరియు 
విహరణమునసల్చి; నత్సజ్ + వెలందు లెల్ల, రతివివారమ్లునం బరిక్న శాంత లగుట. 

. కనుంగొని (శ్రీకృష్ణుం డా, వనితల నెమోాములను సృ$భావముగం గ్భపా 

వనరాశిగాన సుఖమునే, గనంబేనెడు నాతృ్మహ _స్థోకంజమునం6 దగన్. ౨౧ 18600 

- శ్రమజనిత ఘర్మకణములు తమంత నే మాక్పునొందం $ దగువిధమున నె 
నమురుచుం దనహృదయమునం, దమరిన ప్రే, మమును జూచె + నాగోపికలున్. 

| వర మేశ్ళరుని చారుకర రుహాస్పర్శనముల "వెల్లివిరయు వ్ర  కమోాద మొప్పం 

* “కామార్లి రి తాళ్ళశాంకశ్ళ సగణోవిసీ సి తోజభివళ్ ౫ అని మూలము. 
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99 న్ఫీ శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగ వతము [అ. 

గనకకుండలరోచు 1 లనుపమానాలక ద్యుతిసంపదలు వర్వ $ నుతికిందగిన 

గండ భాగముల వ+కాళంబునక సుణాయితవోససంయుత 1 దృగ్విత తిని 

హారికిం బ్ర మోదంబు $ నలవరంచుచుం దదుద్దీతములం బాడిగరాతరుణుల 

తే. యంగసంగమ సమిర్టి | తాకృతియయి, వారివమో జకుంకుమ $ సారరంజి 
తమయియొ స్పెడుప్రుస్సవోరమును దగిల్కిగండుతు మైద పిండుయుం$ కారములను. 

క, వరుసంజెలంగల6 జేయుచు, నరిగాను గంధర్వనాథు $ లట్టులు వరమే 

శ్వరుండును రీ "డాయాసముం దరుణులతోం బావ్రకొనంగం $ దలంచి జవమునన్, 

25. కరిశీసంఘముతోం జను, కరివరువలె జనులవాడుకలం చ₹ై కొనే 
యరిగను జలముల దమిని విహారణము సలువంగం దానెశ యఖిలం బయ్యున్ . 

-ఇఆర్రి జల కీడలు, థఆా-- 

వ. సుందరమందగ మనంబున గ చేంద్రలిలల ననుకరించుచు నమ్మడున్రునం బ్ర, వెళించి 

యమ్మ త్తకాశినులు మోదనూనమానస్నలై యున్మత్తక రేణుక లచందంబునం బకవక్ష 

నవ్వుచుం బరివాసము లొనరించుచుం బే, మోత్కంఠితలై తనవయి౯ా జలంబులం 

జల్లిన వెల్లివిరియుమోదంబున వారివయిం దాను సలిలంబులం జల్దుచ్కు నంబ 

రంబున విమాన రాజంబులందుండి నవిబుధరాజులు పుష్పవృష్ట్రిం గురియించి విను 

తింపం బ్రమోదించుచు, నంత  జెంతనున్నయువవనంబునం గలఫూవులయు 

పహ్రాదంబునంగల కలువపూవులయు. బరిమళంబులు తమయందుం బర్వ గంధ 

వహనామంబు నార్థకంబుగా నల్లనల్లన వీచు సమిారకిశోరంబులు తమవై. 

చొలయ నానందించుచు నావూవ్రంబోండులును దేంట్లును బిండుగాం జేరిరాయగ 

గంధగ జెంద్రంబు క రేబువిసరంబుతో. జరించుచందంబున నా శ్రీకృష్ణుం డందుం 

జరించుచుండె నంత. ౨౫ 1904 

ఫి. సూనృతసంకల్పుం డగు శ్రీనిలయుయ న్వ్వానుర క్రిం ఫ జెందిన తనం 

తానము తన్నుం నొల్వం,గా నెలమిం దదీయసాధు$కాలజ సుఖముల్. ౨౫ 

ర్్ర, 'కావ్యువర్శితములు] గాం దగురసములుు గలిగి వెలయు తన్నిశశలను వారి 

గలిసి తిరగియును విశగతరతిరసుండయి, నికి లేం ద్రియుండయి $ నెగడుచుండె. 
క. అని శుకయోగి వచించిన, వినిన పరీతీత్తు మిగుల వేడుకం బ్రశ్నిం 

చెను 'యోగివర్య! ధర్మం,బును నిల్చ నధర్మ్యము నిల? బూన్కి నడంవన్. ౨౬౪ 

క. తనయంశముతో మేదిని, జనియించినవాండుగా దె $ జగదీశుం డ 

1 “గంధర్వ పాళిఖిరను ద్రుకఆవిశ ద్వాకి” ఆని మూలము. “గంధర్వ పాగంధర్వపతయజఇవ”' 
అని వ్యాఖ్య. 2 “ఇభరాడివభిన్న సేతు” అని మూలము. “'స్వయంచాతిశ్రాంతలోక వేదమర్యాద? 

అని వ్యాఖ్య. 3 “ అత్మన్యవరుద్ధసారతః” అని మూలము. అత్మ న్యేవావరుద్ధస్భారతశ్చరమధాతునతు 

స్టలితో య స్యేతి కామజయో కి?” అని వ్యాఖ్య. 
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వ్యనజాతు(డు ధర్మంబున,కును దగుముర్యాద 'లెవియొ $ కోరిక వానిన్, ౨౭ 

తానె యనుష్టించుచు నొగ్చి మానవులకు: దెల్పుచును సీమ స్హనిధములకా 

వానిని గాపాడుచు న్కజ్ఞానుల దూాలించుచుండం 4 జనుగగాచె మునీ! ౨౭౮ 

ధరణవిబు'ధేంద్రా! యిస్రు, డరయంగ ధర్మమునడంవ $ ననువయి తగునా 

చరణముగాదే యిదియుం, బరదారలను౯ స్పృశింపం 4 బాల్చడు కెల్లన్. ౨౮ 

. దాని నాచరించెం + దగునని యడియెట్టు, మంచి దనంగం దగును $ మానివర్య! 

యా_ప్పకాముడయ్యు 1 నతినిందితమగు కార్యము నొనచ్చె నేమికయాశయంబాొ. 

సు వ్ర తా[మారకు. గట్రనవొప్పుం చెలియ ;నట్టియీోసంశో యంబు నోయ్యదనునయొడ 

వడిర్తంచేయుము నా విని $ యమృహాత్తుండతని సందెహనమును బావ ? నాత్మనె: చి. 

. విను మని యిట్లుపల్కె_( బృథోవీవర ! యీశ్వరులై నవారి యం 
దనయము సాహాసంబు గన+నయ్యొుడాు ధర్మ విధిప కాండముక 

మనములం దోంచినట్టు లను1మానము లేళ యొనర్చుచుండుటల్ 

గనంబడు నట్టులయ్యును; నకామము తేజముగల్లీ యుండుటన్. ౨౯౪ 1913 

. అనలుం డెల్లపదార్భము,లను భ శీంచియును నుజ్జ ($లంబగు తేజం 

బున గొజుంత గాంచనట్టు లె, సును లద్దానిన యఘంబు6 $ గాంచరు సుమా! 30 

. ఈళ్వరుల్ చేసిరే 1 యే మొనర్చిన నేమి యంచు నసశ్వరుం స్ట డై సతంబు 

వాస్త్రవళ్యుయ నగుశజనుం డొకవ్వుడునై న నట్టి కార్యముల 1 నాత్త యందు 
నెనం జేయలరాదు + మానక చేసిన జెడిపోవ్రుంుము $ మునుహ్రీరవారి 

పోలాహలము పుట్ట + నద్దాని నీళుండు భతీంచెనని లాలికవాండు తినిన 

. వెంటనె నశించులాా బె; యోూేవిమలచరిత ! 

యట్టులెన సదాచార 4 మనంగ నెట్ట 

దట్టిదానికిం 'బ్రైమాణ్య $ మెట్టుగల్లు 

ననుచు శంకింతు వేమొకో 1 వినుముశ్రొద్ద, 3౧ 1915 

జనవర! యీళ్ళోరు లగుచుం, దనరుచునే కర్శవళ్యతం గనని ఘనుల్ 

మనముల6 దలంచి చెవ్వు వృచనములు సత్యంబు లె యగు + సతత మృవనిన్ . 3 ౧౪ 

. వారివాక్కులకును 1 వారియా చార మే 

యది పొసంగియుండు,; + నదె వమాణ; 

మట్టిదానిం గొనంగ $ నగుం గాని యన్ని యా 

చారములను గొనంగ6 + జన దెవరికి. 3౨ 1917 

. మతిముంతుండయిన నీళవిహితవాగనుకూల మగుచు + నెసరాడునెడియా 

పాతచరితమునె గొనందగు, హితమగు నద్దానిచెత $ నెంతయు రాజా! 3౨| 

వయది వారల వాక్కున, శే యవిరుద్ధంబు గాక యే చేయయగ నా. 
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నాయాబా రము. గొన దగ,దోయవనీనాథ! యెట్టి $ యుద్యమమందున్. 33 

*అధికలేజబోవంతు; లై నిరహంకారు లగువారు విధింజేయూనట్టికృతిని 
నొక్క_యర్థముగల్ల (| వొవ్చనిరితిగా నాచరింప ననర్ధ స్ట మావహిల్ల 

రమరమాసవతిర్య $ గాధిభూతాలళలికిం దా నియామకుండయి $ తనరుచున్న 

జగదీశ (రునకుం గళ లకర్మమున సుఖ మకుళ లకర్మము1నందు దుఃఖ 

మొదవ్రు ననుచుంజెవ్వు $ టొవ్వునే; యేదేవ్ర 

పాదకమలరజము $ భ_క్లిం గొలిచి 

నితృతృప్హు లగుచునెగడి మునుల్ మోహ 

మొగిని బాన్ స్వెచ్చం స్ట దగుచునుందు ఏ,. 354 1920 

. ఫఘనయూగమహవమమునం. గక, నిదయపంధముల బానీ 4 మహితసుఖంబుం 

గనుదురుగా చె, మానవతను వాత్మవిలాసముననె ౪ తాప్చీన హరికిన్. 3౫ 

కర బంధ మెట్లు $ గలుగు? నవా షకా 
డా ద వి 

ముండగు హారికిం బదుులశమాూహానాంగు 

లను గ్రుహంవం జనునె + యనుచుం బ్రశ్నీంచితి 

వట్టిగోవికలకు $ నరసి చూడ. 3౫ 1022 

. వారలవతులకు మజీయుకొ థారణిం జూవట్టుభూత+తతులకు నెల్ల౯ా 

వారిజ నేత్రుంయు లోపల, నారూఢిగనుండి తా నీయామకుం డగుచున్. 3౫ 

, అలరెడు సరాషభ్య తుం, డిల నీలార్లంబు 'దెహమె ల్పెను గానం 

గలుగదు మోపహాము తగు శ్రీ శీతలం దేలెడు నుచిత మది కకడంకం గనినన్. 3౬ 

హరి యవా ప్పకాము( 4 డంటివి; శే, డాది 

కమ్ము లతని'కేల 1 నిమ్మహీ నని 
యడల దలంతువేమొ /' యఖిలభూతాను గ్ర 

ం పహోర్ధమయియొ మాన వాకృతిం గని. ౨౯౬౦ 1025 

ein 

. తదుచితములైన శ్రేడలం చొదలుచు. దా నుండు వానిగబొందుగ విని స 

మ్మ దమున భ_క్షిని గాంతురు, సదమలమతు లట్టులౌటం $ జన దఘ మనంగన్. 

వ్రజమున నుండెడువా రెల్ల నమ్మవోపురుషుని మాయాఖవి+భూతు లగుచు 

నోపాలకులు తవ్శకువలయ నేత్ర కః లు కృష్ణువజ్జకు నేగి $) యొలమినుండు 

కుబుంగక తమకడశ$నే యుండినట్టులు భావించి రందున 4 వారిజాత్సు 

నం దవరాధయబు 1 నావహింవలం జేయ రర బ్రాహముహనూర్హ 1 మంత రాంగ 

* “కిముతాఖులన త్వ్వనాం తిర్యజ్మ ర్హ్యది నాకసాం, ఈళితు క్చేశిక వ్యా నాంకుశలాకుశలాన్వయ ' 

ఆని మూలము, పీనిసార మే యిందులగలదు. 
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కే. వారి ననుమోదితలలవేసీ $ వాసుదేవం 

a 

IX 

డరుగుం డని యాజ్ఞ చేయ నాశయమలరూవ్య 
నంచె యత్యధిక ప్రీ, ప్రీతి $ యావహీల్లు , 
వారు గాన ననిచ్చ చేహారియుంట. 3౮౮ _ 1927 

. చని రాత "గేహముల కా, వనజాకునియాజ్ఞ నెట్రా 4 వృజనారీర 

త్ననిచయముాడి శ్రీ సవా "రి యొనరించిన రాసశేలీ ౪ నొ వ్పెడుశ్రుద్ధన్. 3౯ 
. పురుషం జెవ్వండు వినునో , యొరులకు వినివీంచునో మోహోద్యమమున న 
క్కంరణని వర్ణి ంచునొా యావురుషుయం వరభ _క్షిగలిగి $ పొలుచుం జుమా! 3౯౮ 

| నిర్ణి "లేం చి యుడయి స్ట నిరతహృదయరో 

గడ్డ తం ౮ జెలంగి $ హరివలె సక 

లసుఖములను బొంది $ లలి గామములం బాయు 
భూమిపాలజలధి 1 పూర్షచంద్ర,! ఈం 1030 

లక 

ముపవ్పదినాబ్లవయ థధ్యాయ ము. 

=ఇతెర్రి సుదర్శనగంధర్వశావ మోక్షము. అయా 

. “అంతట నొక్క_నాండు తుహిోఫనా,ది ద్రిసుతాధవు యా శ్ శేయగా 

నెంతయుం గెతుకంచెొలయ 4 నెష్టాలంబూన్నిన బండ్లనేక్కి యా 
చెంతను జూడంగాం బడి సృీనిధ్ధమునై తగునంబికావనం 

బంతటం జొచ్చి రావ్రజముీనందు వసీంచెడు గోపకుల్ త్వరన్. ౧ 1981 

. వనమున నందు సరస్వతి యనంబడునది యొప్ప మున్తి $ యందు బశువతి౯ 
సునులోక విభుని నంబిక, ననుపమగంఛాదికముల $ నర్చించి విధిన్. ౧4 1982 

పరమంబగు భ క్లిని న్కీశరు ప్రీతిం గోరి యది పౌోీసంగయ భేనూ 

తరము హరణ్య మమూల్యాం) బరముల 'దేనియల విప్ర+వర్యుల కెలమిన్ .౨౪| 

తే. ఆదరంబున మధురత1రాన్న ము నిడి 
నందు డాపగం దగుగోహానాయకు లట 

వ్రతేమున౯ నియతిం దగ $ భ_క్లి నాంటి 

"రేయి నీరానియే యుండిరి నదిచెంత. ౪ 1984 

వనమున నంబి కాఖ్యమున $ వర్షిలు నొక్కభుజంగవర్య మం 

దు నిదుర బోవు నందవిభు $ దోయజనేత్రు నితండ్రి నాకటకా 
మనముకలంగ వచ్చి యను1మానము'లేకయ పట్టుకోంచు మం 
గను జతనంబు ఫూన్వె నహి $ శృన్నన నాశట " మ్రింగుచుండంగన్. సగ 1085 

* “అనోభి రనడుద్యు శెః వ్రయయం స్తేంబికావనమ్ ఆని మూలము, 
తాం-భాగ 9 
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ఉ. చిత్తము త_త్తటీల్ల వగకచేతం గుమారక ! కృష్ణ! కృష్ణ! న 
న్ని తల్ 'బెద్దత్రాంచు గృసోయిం చెడుంజుమ్డు వ్రవన్ను నన్ను నీ 

యు_త్తలపాటు నొందనటు + లొయ్యునంబేయు మటంచుం గోపకుల్ 
"త తృజఅమందం గూయిడె నుదా_త్తగళస్వన "మొవ్వునట్లుగన్ . ౬ 19836 

చ. త్వరవడి లేచి యా వ్రజనీగవాసులు సర్పము మ్రింగుచుండ నా 
Uy నూ 

తురవడు నందు6 గాంచి వగశతోం గెొటున్రల్ ధరియించి భూరిఫీ 

కరభుజగంబుం గొట్టి రిటు గాథత రాహత మయ్యు నాగమా 

_తరుణమునందు నించుశయు6 $ ద త్తణుమందక మింగు చుండంగన్. ౭4 19837 

చ. జనకునియా_ర్థి దా నెటీంగి $ చయ్యన వచ్చి మురాంతకుండు దే 
వనికర ఫూజ్యమానమయి $ ఛభాసీలు కోనులసాదపంకజం 

బున స్పృశీయించె న_త్తటీిని + భూరిభుజంగను మప్ప రేళశుపా 

' 'వనవదపంకజూత మటు 1 వర్ష మునుక౯ స్పృశియింవ వేగమే. ౮| 19838 
- 

చ. తనదగు వూర్గదుప్కృతనిగతాంతఫలం బగుసర్పరూప మొ 

య్యన విడనాడి దేవనికరార్చితనా తనపూర్వ్యరూవముం 
గనియె; హిరణ్యమాలీకలం స్ట (గ్రాలుచుం 'దేజను రూవమొంది న 

ఖ్లనువమమై కనంబడెడు 1 నాకృతితోం దగి భ_క్రిమోాటుంగన్. ౯౪ 19839 

క్, తనఘనచర ణాబ్దంబుల,కును వందన మాచరించి 4 కోరికం దన మోా 

లను నిల్పియున్న వూరుషుం గని యప్పురుపో _తృముండు 4 కరుణం బలి₹ెన్. 

ఉ. ఎవ్వండవీవు! లేజమున 4 నిట్లు వెలింగెదు; సాధుదర్శనా! 
యొవ్విధి నిట్టికుత్సితమశయే యగురూపము గె నిన్ను ము 
న్నెవ్షండొె యిట్టినీచగలతి 9 నివ్వని బొందంగందేనె జెవ్వమూ 

యవ్విధ మెల్లం దెటవడ 4 నంచు ముకుందుండు వ్రశ్నచేయంగన్. ౧౧ 194] 

ము. విని యాసర్బ్పతనుండు పల్కె_ వినుమా 1 విద్యాధరుండ౯ా సుద 
రృననావముంబునం బిల్వంగాయడుదు నే? దృవరంబుం జక్క_ం౦దనం 

బును గల్బ౯్ రహిమించువాండ నగుదుకా $ భూలేళ! నే నొక్కనాం 
డనుమోదంబున వొసమయానమున; నొ+యా్య్యారంబుగాం బోవుచున్. ౧౨19౪42 

చ. మనము దికొళిం గాంచ నన$ీమానముదంబును బొందియుండుటం 
జనుచు సురూవసంవదకు 4 నంతస మందుచు గ ర మూనుచుక్ా 
వనమున గుత్సితాకృతు లీ వారిత యో గయ కాత్తులుకా దపో 
ధనులు మవోంగిరఃకులవుతంసులునై న మునీంద్ర లక్ విభూ! ౧౨౪ 1943 

క. పరికించి బుద్దిలేమిని బరివోసము చేసీనాండం $ చావ మదియీ 
సరసిజనె త్రై ! వారలం బురికొలీవె౯ొ దాన వారు $ భూరిక్రుధ వేన్, ౧2 
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క. ఉరగాకృతి దీనిని గని ధర నుండు మటంచుం బల్క్ 1 తన్యైనులు నా 
యురుతర పావఫలంబును, బరివూ_ర్జిం గాంచంజేయం $ బాల్పడికి హరీ! ౧౩ 

క్ష ఆకరుణాత్తులు నన్న పు, డికరణి ళవీంచు టరయ + నెలమి న్నను నీ 

శ్రీకలితపాదపద్త ము, లికాంతారమునం జూడ;నే చేసిరిగా. ౧౩౪ 1946 
క్ష ద్రెదేవారి యను గ హమేే సదయా! యక్కారణమున / సక లెశ్వరత౯ 

బొద లెడు లోకిసురు౯ నిను ముదమారయం గంటి బేవమునివరవినుతా! ౧౮ 

క. చరణమ్లున స్పృశియించిత్క వురుకరుణ౯ దాన నాయీఘోత్క_ర మెల్ల౯ 

బరూ నెచ్చటికొ ఫీ,కరశాపము వాని నింతోకోంటు ధరణిలోన్. ౧౪ 1948 
క. కలదె శభ ౦బన సంస్ఫత్కీ జలనిధిక౯ా వెజచి నీదూశశరణము( గను వా 

రలఖీతి మాను నిన్న, జలజామా! వేడయవాండం 1 జనంగ ననుజ్ఞన్. ౧౯౪4 1949 

త్త, విగతశాప్ప (డనై లి తి నివిమలకరుణ,!, నొ మవో యోగిభూపణ! ; యూమవత్త | 

యోమవాపురుమా! సజ్జనామయహార!, సర్వలో కేళ్వురా! మయూర సురేశ! 
క. నిను శరణు వెఃడితిని సం జను వాడక సెలవొసంగరగజను నచ్చుత, ని 

న్నును గంటి బ్రహ శాపం,బును బాయం౭గం గంటిని ముదశమును బొడంగంటిన్, 

చ. ఆరయంగ నిద్ది చిత్ర, మగు $ నయ్యః పరాత్సర! నిదునామ మా 

దరమున నుచ్చరించేడు నశతం డఊెగెం దన్నును (శ్రా శోతలకా దగరం 

బరమపవి త్ర, తం గనెడూభంగి నొనర్చు నటన్న న ని 

చరణమసోశ నల్పతరశశావవిము_క్రిని గాంచు టబ్రమే, ౧౭ 1952 

క. అనివెండి సుదర్శనుం డా, వనజాతు ననుజ్ఞ నొంది $ వలగొని పృణతిం 

బొనరించి చేవలోశం,బునకుం జనె నందగి హాభూపతి యంతేన్. ౧౭౪ 1958 

క, ఆపదిషము_క్తీం గాంచెను, గోవవరుల్ వరమపష్రురుమవకుంజరుం డగునా 

రీవతీ యాత తృవిభూతి౯ా, 'బ్రాపించిన మేలుగాంచి $ బవభంగులుగన్ ౧౮ 
ఆ. ఏస యంబు నొంది $9  నియమంబు సృమా ప్పి నొందంచేసీ $ మాననీయ 

హారి రిచరిత్రముల మ వహాదృతిం బాడుచుు మందం జేరంజనిరి + మరలి యంత. ౧౯ సైటు! 

అరి శంఖచూడుని హారి వధించుట. రతా 

క. అతిచిత్రవి కములు శ్రీః వతియును బలబేన్రం డొకతవ౯ా వననీమ౯ా 

జతనమ్తున “పేహరించిర్ కతపత్రై శుణల నడుమ $4 సంతస మలరన్. ౨౦ 1956. 
న్స్ సీ. సాధ్వలంకృతులయి స్ట చందనచేర్చలం దగి వ్రవృపోరముల్ 1 సొగసు మిగ్గుల 

వింత కాంతిని గూర్చ 1 విమలాంబరంబుల ధరియించి సహజ మూదమున వెలయు 

వడంతులు తమనగు $ పొరుషమ్లులం బాడ వింతసంతోషంబు 4 వెలయ విహర 

ణము సల్సీ; ర_త్తరుకణమునం జంద్రుండు నతుత్రము లుదయింపం $ జారుమల్లి 

తే, కాపరీమళమ_త్తభ్చ్ళుంగములు ముసరం గలువవూవుల తానుల ీ 'వెలనీ పిల్ల 

వాయువులు వీచుచుండంగ$భ వ్యరిత్కినలరు రా త్రిముఖంబు వాశరలుపాగడుచు, 
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క, సంరమండలమూర్షిత మొక్కవరిగా6 గబ్పింవంగా నోబద్దముగామిక౯ా 

ధర నెవరికే నళక్యం, బరయంగ నటన నాసాహాజు లద్దానిన్. ౨౨4 1950 

క ఒకపర్యాయ మె శాస్తా, _క్రికలితముగ సుందరముగ 1 దిన్యులు మెచ్చ 

సకల ప్రాణులకుం జ్కి_త్రే త్తకర్ల సంతోషదముగ దత్పరమతు లై లె. ౨౩ 1959 

తే. ఒనరం గల్చించుచుం బె బాడి 1 రువిదమిన్న, లామనోహరగీతము $ లాలకించి [డు 
మూర్భ మునుంగుచుంగట్టినపుట్టములును, జూాఅుచున్నను దెలియంగతజాల కపు 

క. కురులగుమినుండి వుష్పమ్ము లురులుచు నుండిన నెజటుంగ$కుండిరి తనువ్రల్ 

పరమేశు లెట్లు న్వేచ్చగం దిరుగుచు మ త్తిల్లీనట్లు $ దీపించుతమిన్. ౨౮4 196] 

క, వనమున విహరింపం గని ధనదానుచరుండు మిగుల $ దర్చోద్గ్యతుం డం 

చును గ్నీర్రిగన్న కుమతియుం జను దెంచెను ళంఖవూడసంజ్ఞుం. డచటికిన్. ౨౫ 
క. హరిబలదేవులు తమకుం, బరిపాలకులుగ నెసంగు + వనితామణు లా 

తురతం బొందుచు6 గూయిడ, నిరువురు సోదరులు కనుచుశ నే యుండంగన్. ౨౬ 

క. కొనిపోయె ను_త్తరపు దిక్కునకు బలవంతముగను$ గోపాలవరుల్ 
వనితలు కృళ్ణూ ! రామా !, యని చెబ్బులి బారింబడిన క యానవ్రులపోల్కీ_న్. ౨౬ 

క, తముం బిల్చుచు వగచుచుం బోవ మదుల్ కరుకాబ్దిమున్లం 4 బరువె_త్తిరి సా 

లమహీరుహానరములు హ,_స్తములం గనువట్ట సాధగసము వోవంగన్. ౨౭ 

క, ప్రశ భయవడకుం డనివ్వారికి నభ యమొసంగుచుకా ధరి త్రియు నదర౯ా 

సకపటుని గుహ్య కాధము, నొకపర్వున నెదిగిరి జవో మొవ్ప్చం జనంగన్ . ౨౮ 

చ. బలమునం బొల్పి సోదరులు 1 వర్వునం గాలుండు మృత్యువు౯్ బలెకా 

దలయడ రాంగం జూచి మదిం 9 దద్దయు సాధ్వస మావరింప నా 

జలరుహనే త్రీ లకా వదలి $ చ శ్రిని రాముని గావు డింక న 

న్నెలమిని మాన్యులార యనుగనిట్టి యుపాయ మెటుంగం జూలే. ౨౯ 1967 

చ. బ్రతుకునుగోరియే పరుగు4వాజెను వానిశిరోమణి౯ గొనకా 

మతిం దలపోనీ శ్రీహరి యేమానుషరూవు(డు వాడుపోవు న 
ట్రతిజవ మొవ్చం బర్విడె మ1వాత్తుండు "రాముండు స్ర్రీజనంబుగా 

చుతమిని నిళ్చి నంబె; కడుశశూరత నవ్విభుం జాదురాత్మ కున్. ౩౦ 1968 

మ. అవిదూరంబునం దారసిల్లి నిలుమా $ యం చుగ్ర తం బల్మి_ము 

ప్రి విఘాతంబున శంఖచూాడుని మహాశథీర్ష ౦బు ఛజించి స 

చృవిరాజన్మ ణ సం గక హీంచె నిటు యత స్వామిభృ్ళత్యు౯ గతా 

సువ్ఫుంగావించి తదీయభాస్వరమవళమూ డామణి౯ గృక్కు_నన్. 3౧౪ 1969 

క. కొని బలబేవ్రనకు౯, శీ కాంతుల. డొసంగెం చీ, త్ నిటు లియ్య౯ 
వే కాంచుచు నావడయకులు నీ కష్ణ షుని సద్దుణంబ 9 వెలలనసచుం బొగడన్. 3౨ 

mn 
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ముప్పదియైదవయ ఛ్యాయము, 

అద్రి శ్రీ వారి వగ లడవులకరుగ గోపికలుచింలించుట. జ 

ఛా, కాంతారంబున మేయ గోన్ర లరుగం 4 గా వానివెంట౯ా బవల్ 

ow 

కాంతుండౌ హరి పోవ జి_త్తములు నిక్కం బాహరిం గూడిపోం 
జింతల్ గృమ్మగం గృఫ్టలిలల నడాశచింతించుచుం బాడుచు౯ 
బంతంబొవ్బం బగళ్లం బుచ్చుచు నిటుల్ 4 వా రొక్క_టం గూడుచున్. ౧ 197] 

. వలుకంగం జొచ్చి రా_ర్హిని గలంగుచు నొండొరులతోడం $ గాంతామణు లో 
జలజాతులార ! హరిదాంవలిమూంయప్రరమువయి వింతీవ ర్వెడురితిన్. ౧౪ 19/72 

. సవ్యక వోలంబుం $ జక్కంగ నూంది భ్ర్రూలతికనాడించుచు $ నతిమనో జ్జ 

ములగు నంగుళుల ము$రళిరంధ్ర మార్షరబులం దిడి దానిస్వీశయాదరమున 
నునిచి భూతావళలి 1 మనములు సొగియంగ నమ్హుకుందుం డూందుశనవసరముల,; 
వో్యోమయానము లెక్కి_ పోవు నాదివిజాంగనలు సద్ధులంగూడి $ వెలయుచుండి 

యును మురళిగానమాలించి 1 మనము లందు,విస యమునొాంది మన్న థశవీర బాణ 
నిహతి వ్నిబ్రాంతచి_త్తలై 1 నిర్భరమగు, సీగ్గ్రు గదురుట నీవులు 1 చెదణియున్న.. 

+ వలువలు జాటీన మిగులం, గలంకనొందిరి; మనో జ్ఞకాయుని గృష్టు౯ 

జలజాతువదలి యుండం,గలమె కన్ను లఫలంబుగద హరిం గనుటల్. 3 1974 

. ఓీయంగనలా రా! వినుం డియద్భుత మొకండు కృష్ణు $ డీనందుసుతుం 

డాయడవిం డారహారం, 'బేయనువ్రన నుండునట్లు లే నిర్మలమై. 364 1975 

. తనరారువోసమున నుర్వమున మెజవుందీంగవో ల 4 బొళ్చెడు సిరితో 
: గనులకుంబండువను చేయుచుం దనువీడిమువా _ర్రిగుందు $4 తరుణుల మనలన్. ౪ 

అరయక యా_ర్టింగూర్పుచు, మురళీకా వాయించుతరుణమున (వ్ర జమందుం 

బరర్గాడు గోవృషభ ంబు లితరమృగములు చి_త్తములను 1 దద్గ ద్ధ్వని లాగన్. ఈ 

. దూరముననె నిప్ప స్థ తోయనియట్లుండి, మున్నె కొతి నమలు?చున్న గలికి 

వజక లక్లైయుండం + బండ్లం గదల్బక్క చెవులనబ్ల నిక్కలబేని వెడ్క_. ౫ 1978 . 

నిదురించినయట్టులు నాం, పాదవంగ లఖియించినట్టి(యురుచి త్ర, తము నా 

గదలక మెదలక నిలిచెడు, నదె చూడుడు దీనికంాటు 1 నమ్భుత మున్నే ?. ౫ 

. చెలియ! మయూరబర్ష్హములె 4 చెల్వము గుఠల్కెడుపూలగుత్తు లై 
'వఎవిలయంగ ఛాతువారమె వవి త్రపలాళములై చెలంగ ను 

జ్ఞ (లతరమల్ల వెప మన $ భాసీలి యబ్బలదేవుంనాడి గొ 
ల్లలు తను పెంబడింవంగ పోలాసముమోణు ముకుందుం డెచ్చటన్. ౬ 1980 

తానుండి యాల బిల్పునొ, మానిత వెణుస్వనం బశమానువ. మగుచుకా 

జానుగ నొవ్చంగ నపుడా, స్వానము నాలించి వెగ 1 వైవలీను లొగిన్, ౬౪4. 
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తే. ధర నచేతనములుగాంం $4 దనరియుండి 

oir 

Gl, 

_శ్రీ౦దికిల్ 

యును బలా గ్ర జువదకంజ $$ యుగమునుండి 

వవను( డల్లనం గొని తచ్చుుపావనరజ 

మును జెలీ! మన మెవ్విధమునసుకృతము. ౭ 

. ఒనరింవని కారణమును ఘనభంగభుజాళం జూపి $ కదలుచుం బ్రేమం 

[అ, 

1982 

బున బ్రవహించుగతుల్ చడం గనుపట్లడున ప్రై నిలిచి 3 .కనుంగొనరాదే? ౭ 

. వనితారత్న ములారా !, యనుచరులగు గోవవర్యు $ లమరులు తనచా 

ఘనవిక్ర మము నుతించుచుం దనివిసనకయుండ నందతేనయుం డెలమిన్. ౭౪ 

ఆదివూరుషువలె $ నాకవులాటెవి తన్ని డంబాయక $ వన్నెగులుకు 

చుండంగా వననీమ $ నొయ్యారమునం జరియించుచు భూరిభూ$భ _త్తటములః 
గుమ్తరుచున్న ట్టి $ గోన్రల మురళచేం బిలువంగ భ' క్షజశనులు స్వకీయ [నర్చ( 
హృదయాంతరములందు 9 నెసంగు థా్య్మానంబున ధరియించుచుక౯క్ బూజం $ దమి నొ 

. గల్పితములగు పూలతొం $ గమ్రృఫలని 
కాయములతోడ గురునమీస్క్మా_రయుతిని 
వినతులయి వులకితములౌ $4 తనువు లలర 

హర్ష బాప్పముల వదలు 1 నవ్విధమున. cy 

. వనమునంగల్లు తీగలును + వాని సమాదృతంగూడి యున్నపా 

వనతరువుల్ స్వకీయమగు $ భవ్యహృదంతరసిమలందు నా 
వనరుహనెత్రుం డున్నగతి + వారక తెల్పుచునున్న యట్లు ఫు 
ప్పనికరసతృలా ౪. దగి 4 భారమునం దమకొొమ్త లెంతేయున్, ౯ 

- Y రి 
'వ్రాల నతిళయ 1 దృతిచుత 

మొగ్గ లనువ్యాజమునంC జాలం? బులక లొలయం 

బువ్చరసథార లకొదడువుచుం జెలంగు 

భూమిన దె కంటి?! చిత్రము గద యిద్ది. ౯ 

. సరసిజనే త్రలార ! రుచి సాం ద్రము నవ్వనమాలందాపట్ప త్ర 

త్సరిమళేసంయుతిం దులనీ 4 భానీలం దన కరందపానని 

ర్భృరమదమం_త్తత౯ ఛ్రమర$ వారము యుంకృతు లొప్పం బాడ సా 

దరమున దడానినిక్ వినుచుం + చా మురవైరి యెసంగు వేడుకన్. ౧౦ 

. మనమున దాని మెచ్చుచు ననమానుషరూవము గల్లువారిలోం 

దనదగురూపమే తొలుతం $ దవ్చక లెక్క_గొనంగ నై తగకా 
ఘనమురలళిక౯ా మనోహారము $4 గా వదనంబునం జేర్చి పాడం బూ 
నినతటి సారనంబులు మినిర్మలచి త్తములైన హంసలున్. ౧౦౪ 

1955 

1986 

1987 

1988 

1989 
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చ. కొలకులనుండి యింపులనుశగూ ర్పెడు నామృదుగీత మళ్లు యా 

ee 

త్శల నవలీల మ్రుచ్చిలంగం $ దత్సరతం జను దెంచి సంయతం 

బులుగ న్వచి_తృముల్ వెలయ 4 బూనికం గన్నులు మూనీ యట్టులే 
నిలిచి యశోదనందనుని $ నీరజనెత్రుని గెౌల్పి.యుండెడున్. ౧౧ 1990 

బలయుతుండయి హరి $ వ్ర జయువతితిలకంబులా రా ! భూరి 4 కాననములం 

దిరుగుచు వనసుమోవిరచితవోరముల్ ధరియించి కర్లావ$తంసము లను 

వెలయుచు గిరిసానుశవ్రులం జేరి సమద వములరంగా వెణుఢగనుల జగంబు 

లకు సంతసము గశబ్రంగం 'దేయుచుండంగ నంబరంబున. బోనుీనట్టి మేఘ 

. మల్ల న్వనము వినుచు స్ట నమ్మవోత్తుని మోాజీ 

చనంగనోడి నిలిచి $ తనదుతనువు 
నాతవ త్తే మువఠె 4 నతనికి నమరించి 

యనుగుణముగ నుఅుమూచును ముదమున. ౧౨) 1991 

. తనురుచి నా శ్రి తావహాతిం $ దద్దయు నుద్దిగ నొవ్వు వానుదే 
వునిపయి( బుష్బుబర్ష మును 4 చొంకముగా గురియించెడుం గదే; 

వినుము యశోద! నీసుతుండు 5 వింతగ గోవకయు క్రిం గ్రీడలం 
దనినెడు 'నేర్చుకాం డగుగ$దా? యల కృష్ణుడు సంతసంబునన్. ౧౩4 1992 

. అధరబింబంబునకా వేణు$వ క్లై చేర్చి 

తానె కల్పించినట్టి యుశ_త్తమములై న 
స్వరవి ఎెషంబులం చెక్కు_4చందములుగం 

బూని వాయించు నవసరంయబునను వేడ్క. ౧౮ 1993 

. హరిహయళంళరుల్ విధియు $ నాదిగంగల్లు సురేంద్ర లాధ్యని౯ 

గరము వినంగ6 గంళములు 1 గృక్కునవాల్చి మనంబులకా గడుకా 

స్థేరతను గాంచంబెనీ విని వీరులు నయ్యం దదీయభేదనుల్ 

వరుస గనంగేక తడరేబాటును బొందుదు "రేమిచి త్ర మో! ౧౫ 1994 

ఛేనునుల ఖురతీ భం, బరానక యుండంగ గోక;లో 8కి ధజముకా 

మానితవజ్రా,ంకుళ బిస, సూనాదిక చిహ్నములను 1 న్లోథిలి మజీయున్. ౧ 

అనుపమములు నగు నిజవద, వనజదళంబులను గూర్చి 4 బాధ యుడుప్రుచుకా 
వన గజరాజ సమగమన,మున వేణువు నూందుచు౯ొ విగమోహానలీలన్, ౧౬ 

పరికింం మనోభవగురు, పరితావ మొసంగు నడకం బరమంబు మనో 
హరమునగు వీత్ణంబుల, నరుదుగం గన్నడంగ భూరువాము లటు మనమున్. 

. కదలకుండ మోహ 4 మొదనవుటం (గోన్వుడి, వీడుటయును నీవిశగనూడ సడలు. 

టయును దెవీయయజాల $ మయితిమికద చెల్కులార ! యిది విచిత్ర, $ మారయంగ, 
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౭ . గుజుతుపడంగను $ గోన్రల శెక్కి_ంవంగూర్చిన సన్మణిగకూటభాసు [ల 
ర మగుహోరము.దాప్పీ $ మమత నాయా చోట్ల వానిలెక్కించుచుం 1 బరిమళము 

నలుంగడ లం జల్లుశతులనీవోరముం దాల్సి యనుయుమి త్రుని దగుూనంసముపయి 

బావాును6 గదియించి ? పద్దాయ తాతుండు వెణు గానమ్లును $ వేడ్క_ంజేయు 

తే. నవసరమ్థునం గృప్షసారవనితలగు, హరిణు లావేణునాద మొయ్యాన స్వచి_త్త 
ములను మ్రుచ్చిల గృహాములం  గలుగునాళ,లను వదలి గోవికలరితి $ నధికభ క్షి. 

క. సుగుణగణసాగరుం డై, తగు శ్రీహరి వెంటనంటి 4 తత్పరమతిం జ 
క్క_(గ నిల్పియుండి నవి స,$యగతుల్ విడనాడి యిద్ది $ యద్భుతముకదా? ౧౯ 

క, అనభఘాత్తి కా! యశోదా! నినవమ్తా కుందకుసుమవిసరమ్లున విం 
తనుగార్చు హోరమును ద్యాల్చిన వేషము చూడ నతివిశచిత్రము తోయన్. 

క్ర, తనమి త్రు,లకుం (బహర్ష రబును గూర్చుచు నంద రాజువు త్రుండు గోగో 

పనికాయము నేవింవ య,మునచెంత వివిరమోదశమున నుంచుతతిన్, ౨౦ 

క. మలయజ సంస్పర్శంబున, వెలనెడు నమృందపవనశవీరుండు హోయిం 

గలిగించుచు వీవెడు; స్కిద్ధులు గంధ ర్వాదు లెల్లం * దోరపుభ _క్రిన్. ౨౦4 2008 

క. పరిమళ సుమవర్ష ంబుల్క గురునుతుల౯ వాద్యుములను 1 గోమలగీతో : 

తృ_రముల వలగొని నేవింతురుగా దె? తదాత్మ లగుచుం $ దోయజనాభున్.౨౧ 

. గోవర్గనమునే త్రి శ గోపాలకులకు గోవులకును హీతమును 4 గలుగంజేనీ 
వచ్చెడు శ్రీ కృష్ణు $వ రృమునందు బ్రవాదివృద్ధులు స్వకీకీయాం మ్రీ కమల 
ములకు నమస్కా_రీములను జేయుచునుండ సాయంతనంబున $ సకలగోధ 
నమునొక్క_టిగ జేర్చి $ విములవేణుభ్వని నొనరించుచును దనీయనుచరు లొగి 

సే గీరిం బాడుచునుండంగం? గేవల ప్ర,మదమునం గనుమాద్భక్క._వులములకును 

సంతసము గ బ్లంచేయంగలజాలి "భనుఖురర జో వృతవోరుంతై $ త్వరను గనుచు. 

క, మాకుం గలవాంఛితముల, వేకూర్చంగం గోరి నందుశఖీరువుతనయుం 

డౌ కృష్ణశీతకిరణుడు, గోకులమున 'కేగు బెంచు 4 గోవతిపాగడన్. ౨౩ 2006 

తే. కనకకుండలకాంతులు $ గృమ్మియున్న 
యట్రచారుకపోలంబు $ లలరం బక 

బదరఫలపాండిమముగన్న $4 వదన మొప్ప 

సుంత మదయోగవిహ్యలాశషయులు చెలంగ. ౨౩౪: 2007 

. నెచ్చెలులకు మానము దగ,నిచ్చుచు ' వనమాలి పూర్మ్రమృగ లత్షుగతి౯ 
హాచ్చుగం ట్రైసన్న దర్శన,మిచ్చుచు వ్రజవానితావ $ మెల్లి నడంచుచున్. ౨౮ 

క, ద్విర దాధిపవిహరణ మటు, సురుచిరగమనం 'బబెంతొ్” 4 సొంపుగులుక సుం 

_ దరమూబ_ర్హి బలుంయు ముచ్చట, నరుదెంచు దినోత్స్టతావ $ మడంగించుతమిన్, 

eir 

ర 
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క,  సాయంసమయంబున వూ, కేయెడం గలుగంగరాని $ యొలమిం గలుగునం 

చాయంగనలెల్లను వారి, యాయా  కృీడలను భ క్రి $ యధికంబగుటన్ . ౨౫ 

ఆ. ఇష్టమున్నయట్టు? లే పాడుచును మనో, జీవితములనెల్ల * శ్రీవరుపయిం [ద్ర్రు. 
బొనిపి తన్మయముగం $ గనయిడ సకలంబుం బగలు క్రీడలొగిని $ సలుపుచుం 

మువ్పృదియా అవయథ్యాయ ము, 

ఆధి వృషభాసురసంహారము. ఆ 

క. అరుదెంచె నొక్క.నాం డా, హరియుండెడుమంద కొక్కశయసురుండు కడుఖీ 

కరకాయుండు వృపషఖాకృత్తి ధరియించియె మూంపురం బు+దా తృముకాంగన్, 

చ, ఖరఖురఘట్టనంబులను $ గృక్క_దల౯ ధరం "బేయుచు౯ా గడుక౯ా 

విరుసుగ అంజెవై చుచును 11 బృథ్విని జీల్చుచుం గాళ్ల తాపునకా 

నిరువమవాల ొక్కగతి 4 నిక్కంగంబేయుచు వాడులై మహ 

తరములు నై నళ్ళంగముల 1 తాపులవప్రము లూడం 6 జిన్దుచున్. > 2018 

జలే అప్పుడప్పుడు సుంత రవంత మూత్ర, 

మును బురీహంబు వదలుచు 4 భూరిఫీతి 

కలుగునట్టులు జెప్పలు $ గదలకుండం 

గాంచుచుకా మంద శేతెంచెం 4 గడురయమున. ౨౪ 2014 

చ. దనుజునిజింశే | శ్నోత్రములదాయునం జేరిన నాలగర్భముల్ 

వనితలగర్భముల్ సమయ $ భంగముగా(గను (స్మా సావపాతముల్ 

గను; మజీ వానిమూయపురము. + గాంచి మహీథరశ్ళంగళంకచే 

ఘునములు (వ్రాలుచుండు నిటు 4 గన్చడు నాదనుజూధముండు రాన్. ర 201 

క, వానివిపూణా గ ంబుల్క గానం బడులక్ష్రతంగని 4 కడు ఫీతిల్లం 

_ బూనిరి గోవులు చ గోపిక, లాననములు పెకినెత్తి త్సి శ; యకటా! యనుచున్, ఈ 

క, గోవులు భీతిలి మందను, వే వదలి తమంతపాజె; 1 నిప్యాలమకు శై 

శ్రీవాసుచేవ! కృష్ణా!, గోవిందా! నీవె దిక్కశగుదు మా శెల్లన్. ౫ _ 2017 

క. అని యాహారి చెంతకు నా, వనితలు పూరుషులు పోవ 4 భ గవంతుం డా 

ర్రీనిబొందు గోకులమ్లుం, గని పాటకుం డనుచు వారోకలంత యుడుపుచున్. ౬ 

మ. సురవై రం గని యోరిమూఢ! కుమతిగస్తోమోా_త్లమా! ఫీతిచేం 

బరుగుల్ వాతెడు హారితోడయగునే ? $ పంతంబు దుష్టాత్తులై. 

* “కించిత్కిం చిచ్భకృన్ముంచళ ” ఆని మూలము? 

తాం-ఛాగ---80 . 
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ధరం బీడించెడు కూర భావముల చేశతం బొల్పు నీవంటియా 
శరులం దాంశి బలంబు దర్చ్పమును నాళంబొందలాం జేయుదున్. cy 2016 

క, అనివీలుచుచు వానికి గుథ, జనియింవంగ మిగుల జేయణజాలు తలములకా 

క్ర, 

లా 

ఫఘ్లునభు జము లప్పళంచుచు, నని నేయలో మిత్రదనుజు $ నంసమునందున్, ౮ 

వ్యాళ "ంగమువలె నిడుప్పగం, ్రాలెడు తనహ స మునిచి 4 కడలి నిలిచె గో 
పాలుండు తనకుం గోభం, జాలాగునం బుట్టంజేయ $ నత్యుద్ధతుం డై, Sy 

9 gr  ఖురముల వై నరావిడుల + త ణి నగల్చుచు మింటనున్న యా 
గురుతర మేసుమాలికలు 1 (కూరతవాలము నిక్కి_తోల స 
త్యోరముగం బాజ్ పోవ హరి౮దార్కొనం బోయెను రాతసుండు ఖీ 
కరతరశ్ళంగకోటులు తగ౯ా మును డికొనునట్లు నిల్పుచున్. ౯ 2౧22 

. కన్నులు ర_కవూరములు 1 గమ అప్పలు వ్రాలకుండ నా 
పన్న శ రణ్యుం డెహారిని $ భదృదు నెన్నక లోచనా గద్భ సీ న్నెతేం గృష్హవైం బఆవి $ జెస్టువిము_క్రమహాళని క్రియక 
గృన్నన మార్క నెక గవటోకల్పితమానవరూాన్రుం డ_త్రణీన్. ౧౦ 2098 
వానివిపూణంబులం లం బూనికమెం బట్టుకొని వభుత్వము తగ్గగా 
నేనుగు మణీయొక ద్వివమును, దా నెక్టిడుభంగితోయహకదర్చం బడంగన్. ౧౦౪ 
పదునెనిమిదియడుగులు ముద, మొదవంగ వెన్క_కును ద్రోనోనుర్యిబడంగం గ్రూ రదనుజుండు పిణీందికిం ద, న్న దయత హరిత్రీయనప్పు 4 డతివేగమునన్. ౧౫ 
మరలలేచి క్రుధ౯ా సీమస్తాంగములు చెమర్చంగ నిట్టూర్పులు 1 పరువాలు 
నొడలు తెలియకయే $ యుదతిం జనుదెంచె భగవంతుం డావృవీభంబు మరల జనుదేర శృంగముల్శసరగునం చేబూని కాలంద్రొక్కుచు నేలఠగాలం దోనీ యార్జ్రవస్త్రముం బిండుశనట్లుగం వీడించి కశృంగమూడంగం దీనీ $ యెసంగు వేడ్క 

. దాన నడంచెను వాయను 4 ధరణిం గూల 
ర_క్టథభారలు వెడల మూత్రము వురీవ 
ము వెడలంగ హస్టము $ లంఘ్రులు తరం 
దన్నుకొనుచును దిరిగాడు 4 కన్ను లొక. ౧౩౪ 2026 
మర ణావస్థల నొందుచు, నరిగాకా జమునింటి కట్టు 1 లసురుండు చావకా 
సురులు హారికా వినుతించిరిి విళులక౯ా గురియించుచుకా (ఎ +విమలమనసులన్. 

. వృషభతను థారియా దాన వెంద్రు, జంపీ 
స్వజనసంస్తూయమానుం టై (తాతలనాడి 

ఇ “తిలళజ్లేన కోవయక్, సఖ్యురం సే భుజాభే౫ం” అని మూలము, 
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. గోపికానయనోత్సనుం 1 డై వరాత్స 

తై, 

క, 

ఆటొ . చాణూర ముష్టిక $ శలతో శలాదిక ప్రభృతుల మం 

రుడు వ, పెశించె మందను 4 గడు ముదమున. ౧౫ 2౧2౩ 

. బుమాసురుం డిటు వహరిచ్చె శితుంవం బడల నతిపోచి త కీయుం. జె 
లో ర్త 

యాతుతి వెలనెడు నప్పుద్దాయుని చరితంబు నెల్ల 1 నాత్తం దలయచున్. ౧౫౪ 

. దెవర్షి మైన నారదుం డావిధముకా గ్రూరమతికి 5 నాకంసునకుకా 
దా వినిపించెడు కోరిక మె వసుధకు నేగుబెంచి 5 యాభూమివతిన్. ౧౬ 

. కనుగొని యిట్లువల్కె; నల$కన్య యశోదకుం బుళ్లై దేవకీ 
తనయుండు కృష్ణంండా బలుడు 4 ఛారణి నాయక రోహీణీసుతుం 
డని తలపోయుమా!, మడి భశ$యంబుతగ౯ వసుదెవ్రం డాత్త్మమి 

తున కలనందభూవతికి 4 రోహిణి నూనుని గృష్హు నిచ్చెంజూ. ౧౭ 2031 

. త్రిల్లడయణా నిడె౯ా సుతుల $ నిర్వుర, వారలచేతనే మహీ 

వల్లభ! నీశ్రవంవీన వీభఖభావసమగ్రులు నేవకుల్ ధరకా | 
ద్రెళ్సీగం 'బేయంగాం బడిరి $ ధీరులు వారివు జెప్రమాటు ట్రై 
వఫ్టేయ నున్న వా రనెడశపల్కులు నారదునోట వెల్వడన్. ౧౭౮ 2032 

. విని యాభోజవిభుండు సం ది యము లద ఎత్తి గలంగ౯ా రుష౯ 

గొనియె౯ దద్వసుదెవుం జంపుటకుగాం 1 గ్రూరాస్కి దెవర్షి యా 
తని వారించెను ఫావికాలగతిచేఫతం బే,రితుండై; మృతిం 

దనకుం గార్భురు వాసుదేనులను దాశత్చర్యంబునం గంసుండున్. ౧౮౪4 2098 

'దేవకీవసుబేవ్రల దృఢములై న లోవాపాళంబు లిడి చెజులోన నునిచెె 

నారదుండు చనినంత భూశనాయకుండు, కేళతిడానన్ర్చంగని బల శేశవులను. ౧౯౪ 

గోకులమునం దగువారిని, బోకార్చుము యఫవ్రుడె నీవుోీపోయి యనుచు ను 
ద్రెకించిన కోపంబున, నాకంసుండు వనిచి యంత $ నాతురుండగుచున్. ౨౦ 2085 

త్ర్రుల 4 బరమమాన 

వంతుల మజీయు మూశవంతులం. బిలిపించి వలో నిట్లనుచు వా కాఢమమున; 

వీరులై తగిన బాగణూరముష్టికులార! వినుడు నావచియించు $ విధము; మోర 

లానకదుందుభి 1 యాత్మజుల్ రామకృష్ణులు నందుమందను $ జెలంగుచున్న 

. వారలంట్క; మజ్యు 1 వారలిద్దబు నాకు, మృత్యువనుచు దైవ? మేర్చజవెను 
"వార లివ్వురంబుం $ జేరరా మల్ల యుద్ధంవులీలమై వోధింపవలయు, ౨౩ 2006 

. మల్లాహవరంగంబున, నెళ్లెడలక్ _స్తంభవితతి 1 నెత్తుగం దగి సం 
పల్లలీతములగు మంచము, లుల్ల నీలం చేయు డందు 1 నొ ప్పెడు స్వచ్చన్ .2087 

వారులును జానపదులును, జేరి కనుంగొనంగ వచ్చుం జిత్తములంధుం . | 
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గోరిన గతి మల్లావావు మేరీతి౯ సాగునొ యది $ యిదియేయనుచున్. ౨౮ 2038 

| [మతిమంతుండ వోమావటి, హిత మువబెళింతు నీకు + నెప్పుడు నత్యు 

ద్దతి దుండముకొస గండ, ద్వితయంబున మదజలంబు 1 వెల్లి విరియయగన్ .౧ 2089 

తే. కేవలయవావీడ మనువేర 4 &తణి వెలయు దాని రంగ స్థలంబున (| ద్వారమందు 

ముద్రరముతో ౦డముననుండ కభూరిభ యమ్ముక లుగునట్లుగ నిలుప్రమూా+క రివర మది 

క, వసుదెవకుమారులు రాంగ సత్త్వ ముప్పొాంగుచుండం $ గాం జంవం దగుకా 

. వెసనని శాసించెను మజ్కీయు సంళయమునొందు వానిశ్రయుల్ల మెజుంగుటన్ , 3 

ఆ. వానిసంళ యంబు $ వదలీింవందలంచి యందున్న వార లెల్ల $ నొగి వినంగC 

బలికి దుర్శతియగు 4 పార్షి రి నవర్యుండు, వినుడు సభ్యులార, $ వింతవా ర్త, 34 

క. వినందగు నయ్యది పదిలము, గను మదినిల్పంగ౦6 దగును 3 గా దనక మనం 

బున జర్చింపందగు న్మాకును బంధున్రులందు మిగులగఠగోవము గల్లన్, ర 2043 

క. చెలిమిని బోందోలంగాల గలకారణ మెటుకవబుతుం 1 గంచేతుణ శి) 

విలసితయు నౌెచు భాగ్యంబులనొొప్పు మదీయజనని $ వూజ్యచంతయా. స్మ 2044 

ew . ఒకనాడు హర రృ స్టింబు4నకుం జెలువంబుగా నమరించియున్న యు+ద్యానమందుం 

దిరుగుచుండెను మందశమరుదర్చకులు పీచుచుండంగ నాతోంటునొవ్వ్చుచున్న 
యట్టియశ్ 'కవూో గావనీజంబులు వకుళ పున్నా గముల్ స్ట సక లభాగ్య [చుండ 

ముల నొప్ని స్పియుంటెం దేఠటులు గుంవులుగం గూడి నలుజెసలకా దమిథఠే జెలంగు 

తే, నోకిలంబులు చక్క_(గతగాయుచుండె, వనమయూరాళ పింఛముల్ +వటుల నాడు 

చుండెం గప్రలును స్వచ్చలనొప్పుచుండెంజాడ(జాడంగవనమది$సొంవుగాంచే, 

క్ర శా అదియు వసంత ర్హుశ్చగాం ముద "మొదవంగ6 జెయుచుండె $ భూరుహములు ప 
చ్చందనంబునం దగి మాడం,గందగియె యుండెను నితాంత కాంతు. జననియున్ , 

చ. పతియె వరాత్సరుం డనుచు $ ఖావమునందుం దలంచుచుండు సు 

వ్రత యగుంగాన న్నార్హవము $ వాయంగ స్నానముచేసి మేను. ర 

త్న తతుల నొప్పుభూషణయుోతంబయి భాసీలనుండి నాథుని౯ 

మతిని దలంచెం గోర్కిదగ 4 మానని యిట్టితలంపు నొందంగన్ . ౮౪ 2047 

క, వని నందొక గంధర్వుండు, జనులకు గనడకయుండు $ 'చాడ్చున దృమిడుం 

డనువాండు తిరుగుచుండెను, వనితామణి నాదుతల్లీ 4 వాంఛం గొనుటల్ , ౯ 

క, తనమడి నెటీంగ నాతండు, జనులహృదంతరములందుం $ జక్కందలంచు నా . 

ని నెజబుంగంజూలుం గావున, వనితాళయ మెజటీ౧ కామ బాధితుం డగుచున్. 

* “౫వ క్లోకమునుండి యధికపాఠమునకుం 'బెనుంగని యెజుంగందగు. నాగరపుస్త సకమున 

సీళ్లో కములు లేవు, . 
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క్ర నాతం డ్రి యుగ సెనుని దొ తనువుం దాల్చి సున్మీతాలాపములుక 

చితిని గూ ర్చెడుమాడ్క్ము_లు, నాతీరున నుండ జేర + నంతికమునకున్. ౧౦ 

తే, వీడు గంధర్వుండే వతిశవేషథారి యనుచు నెటుగక పతిగనె 1 యాత్మ నెంచి 

౮1౯ 

వానిగూడియె విహరిం చెశవనమునందుం గావు ముప్పాంగంబెలియని కారణమున. 

. అవ్వల నాజననియు వాం డెవ్వయొ" యని నిశ్చయించి 4 యింతని యనంగాం 

నెవ్వనికిం దోంవని యా, నెవ్వగ పొలయెం గలలా $ నేత్రము లవుడే. ౧౧ 

. మనసు గలంగ ని ట్లనియె 1 మందమతి! శళఠ! నీ వెవండవో 
పని యిది యార్యుగ ర్హితము $ పాపఫలప్రదముం బొెనర్చి దు 

ర్లనుడవె యైతివం చడిగం + జాల భుజాబలశాలి యాతం డి 

ట్రనియెను మంచిమాటల మీవోద్భలళ్ నూజడిలంగం చేయుచున్. ౧౨ 2053 

. అబలామణి ! నాదు 1 నన్నయ మడిగితో? గంధర్వకుల మగు6 $ గాన దేవ 
తాసమానుల మనగదగుదుము; క్రీ ర్లింప మును దవతాధీశు 4 ననుచరులము 

మోవంటిమనుజకాగమినులకు మేమన్న సులభులమే గాము $ సుదతి! యేల 
యందువో మానవు 4 లాధిజ రావినాశాదుల కర్త లె $ యగుదుు రమరు 

. లట్లుకార్యు కాన $ నంతర మధికమా, ననిన దాని కాగ్రహంబు వూని 
నవయవములు గలంగ 1 ననియె నాతనితోోడ, నిట్టి దుష్ట కార్య 4 మావొనర్చి. 

. ఊరకయుండక మజీయున్సు నెరుప్రుమోాజంగ నన్ను 4 నెమ్మి గనంగా 
నోరి! చేయం జూచెద, వారా! నీతలంయప్రు నెట్టేదగునొ యొజులయజూా[! ౧౫ 

, సుకృతంబునకుం బావము,నకు సాతులుగాయగ జీవోనము భూమ్యగ్నుల్ 

పృకటానిల మృళ్హంబును, విక_ర్తనాఖ్టారిదిళలు $ వెలయుచు నుండున్ ,౧౬2056 

. కాలము ధర్మము సంధ్యలు నాలీలం గాంచుచుండు $ నన్ని (టి వీనికా 

దూలించి దురాత్తుండవై, బాలిళ! నన్నిట్లు తీవ్రపాపాన్వితగన్. ౧౭ 2057 
బారీ కా యగ \() 

. ఒనరించితి హ స్టీ మదం,బున నేమియు చెలియకుండ + భూరివనమునం 
గనువట్టువంకజాకర, మును గలంచినరీతిం బావమునం గల ప్రీ త్రీన్. ౧౮ 2౦58 

. మలిన మన నెజుంగ కుండిన, కులకాంతను నన్ను మదిని $ గోరికమిాణిక్ 

మలినాత్మగం చేసితివ్కే పలుగాకీ! త్రీదశ్వర్ళివటలాధముండా! ౧౮4 2069 

. పట్టి యవకారమును జేసీ + యెట్లు మరల 

నూజడిం చెద; వని పల్కు. + చున్న నాధ్విం 

గాంచి ద్రమిడుండు భితిల్లి $ కనలి కావ 
మిచ్చునో యని ళంకించి $ యిట్టులనియె. ౧౯ 2060 

, సారసనెశ్రా, ! మానవ, నారీమణులందు దేవీనాథుల కగువ్య్యూ 
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శ, తాండవకృష్ణభాగ వతము (అ. 

పారం నిడి క్రమమే యగు, నారయ విబుఛాంబుజాతులందు నరులకున్, ౨౦ 

. రతి లభియించినం గృమము గతి నౌ? నది న్యాయహితము + గాకుండుం జుమిో! 

థత్రప త్రరుచిరగంధీ!, సుతు డుద్భవమందు ముందు $ సూనృతే మిదియా. ౨౧ 

నావీర్యము వ్యర్ణముగా, 'దేవిధమున నెంచిదూడ $4 నింతీ! బుడి 

ప్రావీణ్యముగల్లి మహో, శ్రీ విలవీతుం డగుచు సుతుడు | చెలంగుం జుమ్థా.౨౧౪౮ 

. మట్ మహోత్చాహయు కుడా; $ మాట నాది 

యె_త్రటీని వ్యర్ధ మే కాదు $ బిత్తజ యన; 

యళముగన్నట్టు నాయమ్తు 1 యతిళశయక్రు, 

ధను వహించెను వ్రతీభంగశమునకు నాత్మ. ౨౨ 2)64 

పాలి వృత్యము దుర్గభ్క, మేతీ నే నట్టిది యిట $ నిట్టయ్యె నటం 
చాతతతావము గృమ్లుట, నీతి సదాచరణము లిడి 4 నీన్ర కుమతివై.౨౨౪| 2065 

వెద్దలుపోయెడు వథమును, దద్దయు దిగనాడి యిట్లు 9 తబ్బానరిచి నా 

యొద్ద బ్రగల్భ్బము లా డజెద, విద్దురితము చేత నలుగు; నేదొ తెలియుమా! ౨౩ 

. తనయుడు వాడు సద్దుణము స్ట తన్నెడంబాయంగ6 గనా రచిత్తు6 డై 
| |) 

పనులను వేనింజేయం గడుర బావమువచ్చునొ వానిం జేయుచుకా 

మునిసురభూసురో _త్తమసీమాహసమాద్భతి గాంచలేక దు 
రను డగునంచుం బల్క్ము_చు రు$షం దగియుండంగ6ం గాంచి యూతండున్. ౨౪౮ 

. ఈపురంధి, శపించు నం చెన్ని పలిక్కా 

వాయు నీబంధుజనులకు స్ట వై రియగును 

గామినీ ! యంచు వలీకి వేగమె కనుంగో 

నంగ దరముగాక చనియ జశననియు నంత. ౨౫ 2065 

కనంబడకుండ వాండరుగ6ం $ గా యళ మొందిన దొట వార్తదా 

ని నొరుల కించుశేం చెలియ నేరనిరీతిని దాంచి యింటికిం 

జనియెను; గర్భభారమున $ శాంతి వహించిన నాదుతల్లి నా 

గనియెను యు_కృకాలమున $4 గాథను దీనిని నాకు నాదృతిన్ . ౨౬ 2069 

. నారదముని భగవంతుడు, చేరంగాం దిల్చ చక్కం $ జైప్పెక; నాండే 

యారంభ ముగా బంధుల్క వైరులంగాం దలంయచుండు వాండం జుండీ. ౨౭2070 

. ఎవరెవరు బంధుసంతతి,ని విరోధిగ నన్ను సతమునెజిం దలంకతురొ వా 

రిని డ్వేపింతును వారును, నను 'ద్వెషించుటయు మామాీనసులే యెలుంగున్. 

, ఉ గ్ర నేనుయతు దురుశదోచ్వుగి; దేవకుండు దురాశయుం డగు; ధూర్తు రుగడగును జుండి- 

వసుచేవుం డిట్టిండ్రు + వారిబంథువు లగుదుర్కు గాన వీరఠల $ వదొడరిచంవ 
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దోషమబ్బదు నే సుతుండను గంధర్వున కుగ్రనేనునితనోయుండను గాను 

కనుక నే వసుచేవతనయుల నిర్వుర వధియింపా? డని పల్కు_ + వాండం గఠిన 

తే, తరముగా; బలవంతమా 1 కరివరమున 

బాలురను జంవంచేనీయే + పరమునందు 
యమునకుం బూజం గావింతు; $ నవల వారి . 

జనకుం డాదిగయగలవారు $ సమయంగలరు. 3౧ 2072 

క. అరితనయులం జంవీంవెడు, తరుణంబున నుగ్చనేన$థా తీ పతి య 

క్క_రణికా వసుదేవుండును, బరికింతురు గాక! నందపార్థివుం డశ్లే. ౩౧ 2078 

తే. చేవకుండును యాదవుల్ 1 తీవ్రశక్తు 
లైన గోపాలకులు వారి + ననుసరించి 

యుండు వారలు శ్ కాత్రు, 4 లురుల నున్న 
నయనములం గాంత్రు, గాక! యాతనయుల మృతి. ౩3౨ 2074 

క, మనదేశములందుం గల, జనులను ద లై (స్వైరభూరోసంగరమును జూ 

డను బిలిపింవుండు వేగము, యనివల్కెను మజీయుం గంసుం 1 'డాహా_న్రువకున్.] 

*క, పరికించి మహామాత్రా!, కరివరమును ద్యారసీమం 1 గదియించి వెసకా 

బొరిపుచ్చం జేయుమా యా, యిరున్రుర వసుదేవసుతుల 1 నెల్లరుంజాడన్. ౨౫ 

క్త రాగలచతుర్షశి ధను,ర్యాగము శాస్త్రో క్షరీతి $ నారంఫింపం 

గాల గడు కభములు గల్లునుు, సాగరుడు దాని నళ్లు + సాధువు లలరన్.౨౫ 

క. వరదుండగు రుద్రునకుకా, నిరవమునకు వివిధభూత 4 నిక-రేశునకుం 

బరితృప్పి వ్ 'మేధ్యవళూ, త్క_రమును విశసీంపుం డనుచుం 1 గట్టడం జేనెన్. ౨౬ 

తే, అర్థతం త్తే జ్ఞాండైన భోకజావనీశుం 

డీత యదువుంగవ్రుండయి స్ట యమలచిత్తుం 

డైన యక్రూ,రునిం బిల్పి $ యతనికరము. 
లో 

దనకరంబునం గదియించి $ తగ వచించె. ౨౭ 9079 

క, దానవలీ! య ప్రా రా% మానస మాదృతి దగంగ 1 మైత్రి నెజవంగాం 
బూనుము కార్యం బొక్క_(డు, నీనుండియె కాందగినది $ నేయ కలెౌంజూ! 

ఆ. వృష్టికులజు లై న వీశులయందును, భోజనృపులయందుం $ బోలం దలయ 

నిన్నుమించు నట్ట నెయ్యుండు వేజొకండుండం బోండు నము $ మోమహాోత్త! 

చ. తలయంగ గొప్పకార్య మది 4 తాం దనయంతన కట్టె నాకు ని 

మ్లుల సఫలంబు చేయందగు 1 (వోడవు నీవని తోయం గావున౯ 

* ఇచ్చట నుండి గ గృంథభాగమని యెజుంగందగు. ' 



240) నీ శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

జలరుహనాభు విష్ణు బలేశాసనుం జంతయు నా శ్రాయించి స స 

తృలమును బొందినట్లుగ నె $ భారతరంబగు కార్యసిద్ధినై ౨౯ 2089 

em 

నిను న్నాశ్రయించినాండను, బని యది యేమందు'వే-ము $ వసుదేవుసుతుల్ 

కనయడుడురు నంద వ్రజమున వారలం దోడిలేరం $ బొ మృచ్చటికిన్. ౨౯౮ 

. అరదము దని నెక్కి వం / యౌానక దుందుఖవు త త్ర యుగ్మ మా 

యరదము నెక్క_జేసీ వి, వీ యమారలోల దోద్య్క్కని రమ్ము; వామ్ము స 

త్భరముగ; వివ్ణంసం శ్ న్ధ్ యులు 1 దానవవైరులు నై నచేవతల్ 

ధరణిని బుట్ట "పడిరయు $ దానవవైరి జనించె నట్టుతే. 30౮ 2084 

. ప్రిరువురు వారలు మృత్యువు; లరయంగ నాకగుదు రనుచు $ నార్యా! మునుచే 

నీరి నిశ్చయం బటంచుకా, సురముని తెల్పంగ వింటి $ సురలపలుకులన్. 3౩౧ 

పరికింస నెంచినాండను, త్వర గాం జని నందగోవీతతితో నాయి 

ర్యురం దోడి తెమ్ము కాన్క_ల, ధరణీశున కిడంగం దగువిధంబున వారల్, 3౧ 

ఫొనివత్తురు వారలతోండను దేవకికొడుకు లిచ్చశటం జేరం గా 
లునిబోలుకుంజరము చేతను జంపింతును నితాంతశదర్చం బలరన్. 3౧4 2087 

. ఒకవేళ దాని దప్పించుకొనిరిపో యశనులట్లు $ శోభిల్లుచు నె 
ట్టికడల నపజయ 'మొందని, వకటపరా క్రములు మల్ల రాజు లలరుటన్. 5౨ 

వారలచేం జంపీంచెద, వారిర్వురు మృతినిబొంద $ వసుబేవాదుల్ 

ఫఘోరా_ర్టిం గాంతురు; మణి, వారిం దదృంధునులను 1 బట్టి వధింతున్. 3౨౪ 

. భోజులను వృష్టిదాశార్హ్యగముఖుల మజీయు 

నృద్ధుండయ్యును రాజ్యంబు $ నేలయగోరు 
చున్నేయట్టి నాజనకు నాగయు US నేను 

నతనిసహజన్లు చేవకు 1 నితరరిషల. 33y 2090 

. పరిమార్చెద నోసఖుండా!, తరువాతకా గంటకరహిశత యగుం జుమ్లా! 
ధరణి యిది జరాసంధుడు గురువగు, ద్వివిదుండు సఖుం డీగు౯ా మిగులంగన్, 

. నరకుడు బాణళంశబరులు నాయం దెప్పున్నే హంబు నెంతొయుంీచిన మవాోను 

భావులు నీసదురు; 4 వారలగూడి నే నమరులయెడం గడుశనాదరంబు 

గలిగిన రాజుల $ ఖండించి యీభూమి ననుభవించెద మోదశమలరుచుండ; 

నీవిధమెల్ల నీగవెటీంగి బాలకులగు రామకృష్ణుల గొనికరమ్లు; మిమ్ము? 

. జంపుదు రటంచుం చెప్పక 4 చాపయాగ 

మును గనుంగొన యదుస్రరమునం జెలంగు 

సంపదలం జాడ? దగునని 4 చక్క_౯ దెలిపి 

తోడి లెమ్మని పల్క. నోక్ర్రారుః డపుడు. ౩2౭ 2092 
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చ. మనుజవరేణ్య! నస్వీయమృతోమార్చన మొప్పుగం జేయుపొంకె ని 
చ్చను దలపోయు టీయది ప్రశళ_స్హమనం దగియున్న టైనను౯్ 
జను లొనరించుయత్న ముల 1 జక్క_ ఫలింవంగంబేయు దైవమే 

యనందగు సెధ్యసిద్ధుల న+హంకృతిమాని సమత "మొందుచున్ . 3౮ 2003 

చ, జతనము చేయలావలయు $ త్యస్థలివై మనుజుండు నెమ్మది 

జతవడుకోర్కి_ యొవ్విధిని $ సాగక దైవముచేత నిష్ఫలం 
బతిశోయకష్టదంబు నగుశనట్లుగ 6 చేయయుడంగ మాన కా 

వితమునం చెంచుచుండు నిది $ వింతగదా తలపోనీ మూచినన్. 30y 2094 

క్ర, తేనయత్న ము ఫలియించిన, మనమున హర్షించు వేటు $ మార్లంచై నం . 

గని శోకించును; నే నో, జనవర! నీశాసనంటుం $ జక్క... నొనరుతున్. 3౯ 2095 

చ, అని పలుకంగం గంసుం డతోహర్ష ము నొందుచు నాతేనికా జనం 
గను నెలవిచ్చి తక్కుల లీ కార్యధురంధరు చై. నమంత్రులం 
జనుండని వంపి యంతిపురి 4 చక్కటి కేగెను రాజశాసనం 

. బును గొని వారలెల్లరును $ బోయిరి స్వస్వనిశాంతముల్ గనన్. ఈం 2096 

ర వనాల 

ముప్పదియేడవయ థాష్టాయ ము. 

అరి శ్రీవారి శేశిదానవు వధించుట. థితా- 

6. కంసమపీ*ధవ్రండు ముర+ఘుస్త్నరుం జంపంగం బంపియున్న యా 

మాంసలకాయు డాయసుర 4 మత్తుండు కేశి యనంగ ఖ్యాతుండై 
హింస యొనర్చుకార్యమున 1 నెంతయు నాదృతి పూని ఘోటకో 
_త్తంస మనంగం బొల్చి ఖురీదారుణఘట్టన ముర్వి నేంచంగన్. ౪ 2097 

చ. మెడవయిం బొల్పువెండ్రుకలు $ మింట జరించెడు మేఘపవం క్పులక్ 

బడలువడంగంచేయ నటం 1 బర్వెడునట్టి విమానసంతతికా 

విడివడంబేయ నొక్క_ ముగి 1 వెగమ నిక్క_6గ భూరి హేవలకా 

బుడమి గలట్ష్మ ప్రాణుల సమూవాము ఫీతిలి పాజుంచేయుచున్. ౧ 2098 

*[చ, కనులు విశాలముల్, మొగము $ గన్పడువృతుబిలంబునాం గనుం 

గొన వికటంబుగా, గళము 1 గొప్పది నీలనువోంబుదంబు నాం 

దనువు చెలంగు నాళోయము $4 దారుణమైతగుం గంసవాంఛితం 

బును నెజువేర్చు ఫూన్కియును $ బోలంగం గల్లినశేశి యే? డాన్.) 2099 

చ. గురుతరెహీషలకా చెలుచ 1 గోకుల మెల్ల ను భీతిలంగ ని 

ర్భరగతిం చేయుచుకొ మణియు $ వాలజలోమవిచాలనంబుల౯ 

* అధికపాఠక్లోకమున కిది తెలుంగు, 
తాం-భాగరి! 



D4 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగ వతము (అ, 

బరిచలతొంబుదంబుగ ననభంబు గనంబడయజేయుచుకా మవాో 

మురదనుజాంతకు౯ సమరశభూమికిం బిల్వంగ నె రోయుచున్. ౨ 2100 

| తనదుపరా క్రమంబు విదీతంబుగం జేయః దలంచి యున్న క్ 

కిని భగవంతు౭డై న సరశనీరుహ నేత్రుండు కాంచి గోకులం 
బున దగువారి కెల్లరకుం 1 బోటువుగం డనం చానెయాట౦. వి 

చ్చెను మృగరాజనాదమునం $ జివ్వకు రమ్మని సంతేసంబునన్, ౨ 9101 

. దను చెంద్రుండును నీంహానాదము నితాంతస్ఫూ_ర్థి గావించి త 

న్ననిలో మార్కొన వచ్చువానిని మవోహర్ష్మ ద్ధతిం బొల్పువా 

నిని గ్పృ్షుం గని యాస్యగహ్యురము చే 4 నింగికొ వడికా మ్రింగ నెం 

చినజాడల్ గనువీంవ రోపమున వోచ్చెకా మార్కొనం గోరుచున్. ౨4 2102 

్రితరులకించు కేం జెనకళనేనియు మిజంగ నేని శక మే 

వితమునం గాకయే పొలుచు 4 వీరుడు చండజవంబుమిోజణ ను 

ద్దతి నరవిందలో చనుని 4 దాంచెను వెన్క_టి కాళ్ల చే; నతం 

డతులితళ_క్టి దాని దను 4 వంటకయుండంం జేనీషొం చొగిన్. 9 2103 

మ, కరయుగ్య బున. బాదయుగ్న మును జిగీక్క_ం౦బగ్టి నె దిన్టిరం 

Or 

దిరుగం ేనీ సుషర్టుం దంగ్రఫణి "నేతి రొవ్చలాం ద్రిపు న 
క్క_రణింద్రి ది ప్పి యనజ్ఞ యం గనంబడం$గా నూటువిండ్లంతయం 

తరముం నలిన భూమిభాగమున గా తృంబుం బడకొ జిమ్లుచున్. ర 2104 

. చెలికాండ్రతోడ వేడుక, నిలుచుండెను వాడు సోలి $ నిముసంబున కే 
శెలివాండి లేచి రోషము, జ్యలనాకృతిమిఅ వినృతకవదనుం డగుచున్. ౮ 

హరిపైకి నడ ర; నవ్వుచుం బురుపో త్రము 'డాత్మసవ్వళభుజమును జొనివె౯ 

సురవై రివక్త, మున నె, వ్యరుస౯ భుజగంబు బిలము + వడిం బొచ్చునటుల్. ౫ 

, అదితి హరిసన్యర మైన బావానుం జొన్న దానిస్పర్శంబున $ దనుజొదంత 

ములు త పల హంపుముడ్డ సోశిన నెట్లు రాలునో యోారీతిరా లె; ముణియు 

నామవోత్తునిదగు $-హ స్ప స్త మాతనున్రునః చెరుగసాగెను జలోదర మనయడు 

నామయ మువశాంతి $ నందంబేయకయున్న నభివృద్ధినొందు నోట్లట్లు, దాన 

. శాస మెడలంగరామి వేం శ జరణములను 

దన్ను కొను చుం! జెమర్చ గా త్ర ంబ్బు కన్ను 

లపై గిరగిర6 దిరుగంగ 1 నసువ్రలు ముల 

మపుడె “వెడలంగ6 బడియుండె + నవనిమిోంద. 2 9107 

తనసెనుబుజ మాదనుజుని తనువున చెరుగంగ దానిం $ దద్దయుః బండం 

గను బగులు దోసవండుగ,తిని దగుత _త్లేనునునుండి $ తీసికానెం ద్యరన్, ౭4, 
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క. దనుజు ననాయాసంబునం దునిమితి ననున చ్చెరువును 4 దోయని చి త్తం 
బున నున్న కృష్ణుపయి ద్కవనికరములు క ల్చ్పకుసుమువర్ష ముం దమితోన్. ౮ 2109 

* క, కురియించుచు మిగుల నుతిం,చిరి భగవద్భ_క్షవితలి 85 శ్రేష్టం డగుచుకా 
సురముని యన(దగు నారదుం డరు దెంచ నుదారకరుC ఫ్ డగు కృష్ణం గనన్. ౯ 

రె నారదమహర్షి న్దీ శ్రీగక్లుకడకు వచ్చుట. 9ఆా- 

క. వకాంతంబున వృజమున, శ్ర కృష్ణుం గాంచి యిట్లు 1? చెవ్చెం గృష్టా! 

శ, కాంత! య వ వ్ర "మేయా, శ్రా! కృబ్లూ! యోగనాథ! + తామరసావా!. ౯౪ 2111 

న్స్, హోసుబేవాఖలనవాస! సాత్వత ర్య ! వ్రభువరేణ్యా! దారూపటలమందు 
నంతరంబున నగ్ని $ యణంగియుండెడురిల్ సర్గభూతములలోం $ బరిషయుందు 

వతీగూఢముగ నుందు 4 వంతియ కాక బుద్ధిక్ నతీతుండవై $ సకలమునకు 
సాతీవై విమలినస్వాంతులకుం గననగుచుం బరిచ్చిన్న$మైన మనసు 

తే, గల్జువారల శెవ్విధిం 4 గానణుడకృయును దెలియ ళక్య మేగాక $ యుందు నీవు 
సర్వమున కీశళ్ళరుండవు + సకలవిదుండ, వోమవోపురుషా! దేవీతో_త్తనముతమ! 

ఉ. తామరసాశు! నీవును స్ఫోతంత్రుడవై మజీ నీదునిచ్చ చే 
నా మెయి నాత్తృమాయం గొని)? యాదిగుణంబులం బుట్టం జె వేస య 

మేమి తలంతువో యది ఫలించుతలంవుగలట్టి నీవె యు 

ద్రామగుణత్రయంబుననె 4 ధాత్రి, సృజింతువు ఫ్లో పోతు దద్రుంతునూ! ౧౨ 2118 

ఖ్ 'ఆనీవు రాజరూపులు, గా నిల జనియించినట్టి 1 కజకుదిపేజులకా 

దానవులను బృమథుల ర, థ్ నాథులం ద్రుంవ సాధుశకూటము గావన్, ౧౨| 

క, త్త్రల నవతరించిహండవు, జలజాతయా! మా యదృష్ట్రనసరణిని గురు 

షల సురల బెగడంజెనెడు, ఖలహయరూవుని దురాత్తు స్ట ఉండించితిగా. ౧౩౮ 

క. అవలిలం శగేశిదనుజిని, జవమారంగం జంపితివు + చక క్రథశా! వీ 

ని విప్రులెహీషల వినుచుకా డివమును విడిపోవుచురద్రు దు, $ త దశులు ఖీతిన్. 

క. రే పొక్క_దినము గడువల, నోవరమేశా! దురాత్తు $ సతు అగుచుం 

జూపట్టు మల్లు లందటు, ప్రావీంతురు స్వర్లపదము $ 5 రణవినీహాతు లై .౧౮౪ 2117 

సీ చాణూరు ముష్టికు  సమయింతు వీవె యమృజునాయ తక్కి_నీమల్లురను వ 
ధింతువు సమదహా? స్పిని బొలియింతువు కంసుని రూవజుం $ గా నొనరుతు 

వికార్యముల నెల్ల $ నేజూడం గలవా(డం గంసుని సరిపోలు 4 ఖలులం బంచ 

జన ముర యవనుల 1 ఘనబలు నరకుని వధియింతు వీవె యావార్యగిశో క్రిం 

తే, జూడంగలవాండ నేను జిష్ణుని మదంబు 
నడంచి స్ఫర్లంబు నందున్న $యట్టి పారి 

* “ సక్వంభూధర భూతానాం చైత్య ప్రమథరక్షసాం” ఆ అని మూలము, 
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dca 

జాతమును దెచ్చి కృష్ణ! యీోాభూతలమున 

నిలుపుదువు వండు వగునా కనులకు నెంత". ౧౬ 9118 

. విను వీర్య్ణశుల్క_లతుణ్క మనందగు నుద్యాహసన్మ$హాము వీరులకుం 

దనయ లగురుక్షిణ ప్రృముఖ నిఖల కన్యక ల సివ్రు 1 గ పాయింవ నగున్ . ౧౬౪ 

. లోశేళ! ద్వార కావురి, భూ కాంతుం డైనన్ఫగుని 1 ముక్షునిగా సీ 

వే కరుణం బొనరింతువు, గాక మవోశావము విడ 1 గల్లి సుఖవడన్. ౧౭ 2190 

. వనజదళియతాతు! తమిం 4 బల్ని నిగూడి స్యమంతకంబు నా 

జననుతిం గాంచు రత్నమును 1 శ_క్తి దలీర్చంగం 'దెత్తు; వళ్లు వి, 

వ్రు;ని మృతపు త్రులకా మరలం $ బూన్మి_ సజీవులుగా నొనర్చి యా 

తని కిడి సంతసంబును నిగతాంతము గూ రువ చిత్ర్రంతింగన్ . ౧౮ 212] 

పరుగొన్న పౌండ్రక, భూవతం బొరిగొందు వంతణబోవక శ్రీకా 

నీష్ఫరిం గాల్తువు; భయద, వ్యాపారుని దంతవక్రు $ వధియింతు హరీ! ౧౮౪ 2122 

, రాజసూయాథధ్వరము ధర్మా జొనర్చ నందు శిశుపాలుంబొరివృత్తు్సువవల ద్వార 

కాప్రరంబున వసియించి $ కవులవినుత్కి క ర ములగు పరా క్రమ వ్యావృతులను. 

. ఒనరింతువా యొవ్వానిన్సి గనుచుండుదుం బిదవ నీవు 4 కాలాక్ళతి మే 

దిని బరువు నశింవంగ6 జేయను బార్జునినార థెివయి ీ యరులబలములన్ , ౨౦౪ 

. లెక్క_కుమించిన వారల జక్కాడంగం జూచువాండం 1 జకృథరా! నీ 

వొక్కండవె యెల్ల తానుల్క నిక్కము గనంబడుదు వాత్మశనిళ్చలళ _క్రిన్ ౨౧ 

. అత్తి యమగు వరశమానందనిష్ట చె నఖిల కామంబులయందు బూర్జుం 

డవయి చిచ్చక్రి కిదొ + నువిమలమావోత త్ర మున నాత్మ మాయదడై 4 తనరు కార్య 

రూవగుణప్ర, వాశపహూోవరతిం గాంచి సత్యేసంకల్పుయ ] జ్ఞ జానమూ ్రీ రి 

యని పండిత త్రము + లనువదింవగ నొప్పు నిను నాశ్ర, యించెద $4 వనజనాభ 

యాత్మ మాయచెత 4 నఖికల్పితము లగు, వివిధకల్పములను $ వెలసి వాని 

నా శ్ర యించి బిల 1 యదుకులంబున మర్త్య, తనువుం దాల్చి తెలియం  దగనిళ క్షి 

. యదు వృష్టి సాత్వతులలో, మొదటక' లెక్కింవం బడుచు + భూరిమహిమ మొ 
వ్పం దగుచు స్వాశృ్యయుండవు నై, వాద లెడునీ కంజలులను 4 బొనరింతుం దమిన్, 

వరమభాగవతులలోనం 4 బథమగణ్యుం 

డైన నారదమాని యశయ్యదువతి హారి 

గాంచి వందన మిడి హరిం $ గనుటవలని 

సంతసము నొంది నెలవంది 1 చనియె స్వచ్చ. ౨౮ 9198 

. భగవంతుడు గోవిందుడు జగడంబునం గేశిదనుజుం + జంపి ముదమునకా 
దగియెడు గోవకులం -గలి, నీ గోవులకా గాచుచు౯ ద్ర శేనిద్ధియు: దగలగన్.౨౫ 



క్ర౭.] దళమస్క 0ధ ము, 245 

em 

అథి శీ శ్వీకృష్ణుడు వ్యోమాసురుం బొలియించుట, విఆా- 

నంద వ్ర జమునకు నువ్మోనందము గలిగించుచుండె $ నారదముని పో 

వం వ నొకనా6 డాహారియుం దనయా శ్ర తులగనాడి $ యుదువనములలోన్, 

. గోవుల మేవుచుం జనిచని యావిధమునం "సాండచఅుల1యం దవి మయుత్తుల్ 

పోవల మేయలో గోవకు లావసుథాధరము సానుశవందు. దిరుగుచున్. ౨౬ 

. కొందటు గొత్తలె శ కొ”ొందటు దొంగలె యవురి కావలీవార 4 లగుచుంగొంద 

అుండదొంగయు గొజ్హనారు లెటుంగకయుండ గొనిపోయి వర్వతగుహూనుడాం 

. యుండ. గావలివాండు 4 నువమమై వెదకి యాచోరునికడనున్న 4 సారహీన[గి 
జంతువు విడిపించు 1 పంతముగల “నిలాయనకేళోం బేలుచు 4 నచటనుండి 

. రించుకయు భితిలేకయె 4 యిట్టులాడు 

చుండ మయపుత్రు(డై నట్టేవ్యోమనామ 

__కాసురుణు పట మాయలోయందు నేర్చు 

గలుగు వాండొక్క గోపకు + కాయ మూని. ౨౭౪ 2192 

. తానొక చోరుండయి యజ, మై నటియించెడు కుమారు శ నవలీల గుభ్చ 
'త్నానుగతగుహలం 'జేర్చం గా నెంచి జవంబుమాోాటజలగా6 గొనిపోయెన్. ౨౮ 

: ఈలీల నొకొక్క_నిగా, బాలుర నెత్తుకొనిపోయి 4 వారికా గుహయం 
దోలి నిడి భూరమాయా,శీలుండు శిలచేత ద్వార 1 నీమం గ వ్పెన్. ౨౮౪ 
. వానిచేతం బడ నీ వారు చతుఃవంచుసంఖ్య మించకుండ $ సానువందు 

నుండి; రతనికృల్యగమూవాంచి సజ్జన, న రణదుండయి చెలసహారియుం గరుణ. 

. గోవకులను గైపొనుచుకా, వే పోయెడు వ్యోమదనుజు $ వృకమును మృగశా 
చే పగిది బట్టుకొనునో, యాపద్ధతిం. బట్టుకొనియె 5 నాతృబలమునన్. 3౦ 2136 

. బలవంతుండగు నొ ృమదానవుయా రూపం బద్ది పోసాడి నీ 

స్తులవై లంబును బోలుస్వయతనువుం $ దోడోో 'గృహించెకా గడుం 

| బల మెల్లం గనంజెని సం గృహణసంప్రా ప్త వ ప్రభూశార్తు రులం 

దొ లంగింప౯ా జతనంబు'చేసీయు నళ తం దరు నట్లాట చేన్. 3౧ 918? 

. హరియును దోర్యుగంబున మళవోసురు నాతని బెట్టువట్టి వె 

ధరణిం బడంగం దోచి సురీతల్ల జు ల య్ర్ మునుండి దోడనా 

శరుని వధించె న్చగదం $ జంపుదురో సొ పశువుల జనంబు ల 

క్క_రణినె; యంత దారమును $ గప్పిన జాలిని జిమ్మి బాలురన్. ౨౨ 2183. 

ఆకష స్టమునుండి విడ౯, శీ కలహాల డొనర్పి వెడల? సేయుచు సురలు౯ా 

గోకులవాసులు పొగడ గైకొని గోకులము జేర 4 గనకాంబరుండున్. 
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మువ్పదెనిమిదవయ థధ్యాయ ము. 

=ఇప్రర్ర అక్రూ, రుండు గోకులము జేరుట, థిఆా- 

ఆరేయి మహామతి య, క్రూరుడు మథు రాపురిక ముూకుందుని చింతా 

గారినమది( బుచ్చి జవం, బారం నరుణొదయమున + స్వందనవరమున్. ౧ 2140 

ఆరోపించి వృజంబును, 'చేరంజనె; భూరిభాగ్యశనిద్ధిం గనున 
క్రూరుం డాతండు చనుచో, వారిజవతాతునందు $ భక్తి యసమమై, ౧౪ 
తనమదిం గుదురల నిల్వంగ నిట్లు లూహాంచె నెర! 1 గాఢసుకృత మే 
జని నొనరించితినో చేయ నోచితనొ యెట్టి తవము $ ననువమరితిన్, ౨౪ 21492 

. దాన మదెట్టిపాత్రునకు $ దైవతమక౭౯ మతి నిచ్చినాండనో తక 0 
కానంగం బోవువాండ హరిం 4 గంజదళౌతుని వాసుదేవ క్రీ 
జాని ని దెట్టివుణ్య మొక $4 స్వాంతమునక౯ా విషయ ప్రస _క్టియె 
కానంగ నయ్యెడిం దలయం $ గా హరిదర్శన మబ్బు టబ, మె! 3 2148 

. చరణభవునకు శ్రుతుల యు+చ్చారణంబు 

నెట్టు ఒట్టుల ననుటోలు 1 నట్రవాని 

కరయంగా ను_త్తమన్లో కుం 5 జె నకృష్ణు 
దర్శనము దుర్గ్ద భం బని $ తలంచువాండ. ౮ 2144 

aa) 

రించి పోయెడుతృణసంచయం బొక్కొ_క్క_తేటీ దరింజేరు చందమున నధము( 
డనయిన నాకుం గృమ్లుని గాంచు భాగ్యంబు గలిగిననుం గాలోగ తినిబట్టి 
యాదృచ్చికంబుగ 9 నరుదగుపుణ్యసంగ తిం గల్లవచ్చు; యోగితతి సన్న 

. ౩ట్టు నిన్ప అపాండ నై యెన్ను చుండంగ "రాదు, నదిని బి, వాహంపుూనడక ననుస 

. ధయ మగునందనందను 1 దివ్యుపాద, పంక జద్వయమునకు నిళ్ళంక మ్రొక్కు 
వాయడం గావున నాయళుుభంబు లెల్ల, నేడు నియించె నిద్దియా;నిశ్చాయంబు. 

* జననము నాయది సఫలం, బనం దగు హరిపావవంకళజూంతికమునకుకా 
నను బంపిన యాశంసుం, డొనరించె నను గృహంబు 1 నురుతర మదియా. ౬4 

. హరివద నఖర మరీచుల, నిరతినినెజునమ్లి తొల్లి? నిర లమతులౌ 
పరమమునులు తరియించిర్కి దురత్యయం బై నకుభవీతోయధి లీలన్, ౭ 2147 

. ఆవిష్టు వవతరించెన్కు భావింవంగం గృష్ణుడుగను 1 బర మేశ (రుం జై 
తా వజలు నామవాత్తుని, వావనవదవంకజములం 4 బరికింవంగన్, ౭ 2148 

. అరుగుచునున్న వాయడం గద $ యబ్బభ వెళ్వరముఖ్య దేవతో 
త్క_రములు లక్షీయుకా మునివీతంసులు భ కులు పూజచేయయణాం 
బరమము నౌచుం గూడంజను 4 బాలురతోడ వనంబునందు నా 
దరమున నాలమేవంజను 1 తత్ప్సదపద్మము జూచు టొవ్పబే? ౭4 2149 
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నీ, గొల్ల ఫూంబోడుల $ యుల్ల ంబులం దగుకుంకుముపంకంబు 4 నంకితముగం 

దనరి మహైశ్యర్వ్రమునం దగి సౌభాగ్యఖనియయి ము_క్షిస|్కయను సమర్థ 

మగుచుం గృపాకరంబయి ప్రైనముమా త్రసులభ్య మై యలరారు / లలితకృష్ల 

చరణాంబుజంబులం $ బరమపానములం గనం బోయుదను; మృగీగణము లీవిగొ 

తే, నన్ను వలగొనిపోన్రచు + నాకుమేల్కు గలుగుజాడను టెల్పెడుం $ గనుకం జారు 
తరక పో లనానసీకవుయి 4 తనరి సున్మి,తావలోకన యుతనయ్ళనాబ్ల మగుచు. ౮౪ 

క. సురుచిర కుటిలాలకములం బరమాద్భుత మగుచు నున్న $ పర మెళ్వరు సుం 

దరవక్ర్రృచంద్రబిబముం బరికింంంగంగలను బూర్వభవ భాగ్యమునన్. ౯ 

మ. శ్రీతిభారంబును మాయ జేయంగ మదిం 1 జింతించి యౌాల్షైచ్చచే 
ధృతమన్త్యాంగము చేత వెళ్లుచు సుకాంగతిస్టానమై యొవ్చన 
చ్యుతు సందర్శన మోాదినంబుననె నా $ కొప్పారునే నీమేణ 

దితయస్ఫారఫ లంబు కప్టనటు చింోతింపం దగుం జక్క_ంగన్. ౧౦ 2] గల్లి 

వ. కార్భంబునకుం గారణంబునకుం చా నీక ణక_రయయ్యు నహంశకారవిరహితు౭డా 

నిత్యంబగు స్వరావసావతాళత్కాారంబున నజ్ఞానంబున్కు ద త్కార్యంబగు ఖేదం 
బును, దన్తూలంఒగు విభ్రాంతి నెడంబానీయు నీశీతయగు తనయీతణంబున 
స్వకయమహామాయాసంయోగంబునం (శ్రా ణం ద్రి యంబులతోోడం దనయందే 
రచియింవంబడిన జీవ్రలతోడ బృందావనభూరుహూంబులందును, గోవీకాసుందర 
మందిరంబులందును విలాసంబున నాయాయికార్యము లొనరించుచుు నను 

ర కునివలెం దోందంబేయుచు నెవ్వం డుండునో, సకలకలృషహరంబులై. నిరువ 
మానమంగళ కరంబులై యలరు 'నెవర మేళ్ళరుని గుణకర్మజన్మములం గాడిన 

వాక్కులు సర్వ ప్రవంచమ్ములకు జీవనంబును బరమశోభనంబును బరిశుద్ధత్వం 
బును గల్టించునో, యట్రవాక్కులం బడయని నిర్మా గ్యుల సకలాలంకారములు 
శవకృతాలంకారము లగునో, యట్టివురుపో_త్తముండు స్వనిర్మితధర్య నేతున్రుం 

బాలించుమానన్రులకు సక లసుఖములం గల్రింప యదుకులంబున నవతరించి సర్వ 
గర్యాణగీయమానంబు నశేషమంగళంబు నగు నాత్మ కీ రిని నంద దృజంబునం 

ద్రికటించుచున్న వాడు. ౧౩ 2158 

మ. తలపోయంగం ద్ర భాత కాలము లివె తథ్యంబు; మేలౌ నటం 

చు లలి౯ దెల్పెడుం గాన సాధుమతులక౯ 1 శోభిల్లు భక్షవ్యజం 
బులకుకొ సద్దతియు౯ా గురుండు త్రీజగ త్స్పూజ్యా భి రామాంగు. డు 
జ్ఞ (ల లేజుండును భూరిశ_క్రియును నై 4 భానీల్లు శీకృష్ణునిన్, ౧౩4 2154 

క. కనుగొన జాలుదు నేండా, వనజాతుని నేత్రములకుం $ బర్వము గాంగ 

గనంబడువానిక౯ లక్ష్మీకి, మనః ప్ర మోదంబులనార్చు $ మాన్యుని గృ్పష్షున్ ౧౦౪ 
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క్ష 

ew 

ei 

ఈకుణములకు౯ శ్రీహరి సొమాత్సర మేశ్వరుండు $ సాతీయునగు నా 
త్యయుని మి త్రుడు కన్సడ, నాతణమె రథంబు డిగ్రి] యతిశయభ క్సిన్. ౧౮ 

. రాము డనం సక డనంా, నీమపిరూపద్యయమున $ ససలెడు ననుచుా 

నామానసమున నెన్ను చు, వెమాటు నమస్క_రింతు 4 వేడుక పొంగన్., “౧౦౪ 

. యోగివరులుగూడ 1 నురుతర థ్యానార్థ, 'మెవరిరూవములను +? హృదయములను 

నీలుప్రదురొ తదం మ్రోసరజములకు జ యొక్కువాండ జన్మ ము సఫలముగ, 

వనముల వారలవెంపడి, గను దిరిెగెడు గులక 3 గాఢప్రచదం 
బున వందన మొనరింతును, వనచేతణుం డాత్మపాదగవనజంబులపై ౧౫ 2159 

. వ్రాలియుండిన నన్నుం 1 బరికించి కాలరూపాహికి ఫీతిల్లి$సాషం ఘ్రీయుగము 
నా నళ యించిన వారి + కభయిం బొసంగాడు తనకరసరసిజకమును మదీయ 

శిరము పయిం బ్రతి స్ట 'బేర్పక యుండునా ? యామవాత్తుని మృదుశహ_స్త స్తపద్మ 

మును నమర్పించి వోబుధరాజు పొందంజే యిం ద్రత్వమునుబలి $ యెసంగుభ క్రి 

. మూండుపాదములకుం 4 జోడగుభూమిని 

నొసయుతతిని నర న్స్స్ట్ శే "మొసలి త్రిజగ 

ప్ం ద్ర తను గనండె స యెవ్య వ్యరు దాని 

నాశ్రయింతురో కృ తార్భు లౌర! ౧౬ 2160 

. హరికరసరసిజ మదియే యరుదుగ ' రకోత్సలముల $4 నలరెడుకావ్రల్ 
పరితోవ్యా_ప్తములై తగ, సురుచిరవిహరణములందుం $ బొక్కు_ నబలలన్. 

. తనదగు సంస్పర్శంబునం దనివొందంగం జేయుంగాటబె $ తత్పాణిసరో 

జనితమును నాదు శీర్షం, బున నునువక యుండునే వ పృగభూతకరుణచేన్.. ౧౭ 

తాను తే త్రజ్ఞడై. స మాననీయంబగు నీశ్ణంబున విశ స్ట మెల్ల నందుంగ్యమహా 

జెలలస భూతముల లోీవలను బాహ్యూంబునం దగువృత్తుల నెజుంగు 1 నగణిత 
మమున నొప్పారెను + మాధనుం డచ్యుతుం డలకంసువంపున 4 నరుగుదెంచి. 
నట్టి భృత్వుండని $ యరిపశ్మున నుండువాండని యూహింవలబోం డటంచుం 

. దలంచువాండం గంసుం$ గొ లుచుచున్న ను లోన 

దన్నె యెన్ను వాడ 1 నన్న విధము 

సర్వవెత్తగాన 4 సర్వసాతీయుం గాన. . 
నరయు ననుచు నెంతు 1 నాత్మ లోన. ౧౮ 2168 

తనదగు పాదకంజముల $ డావున సాగిలిమొ, క్కి. లేచి స 
ది్భనయముమోాటుః ₹ై గె మొగిచి 4 వెడ్క_ నౌసంచెడునన్ను స సుస్మి తం 

బున గరుణం జెలంగుచును 4 చొంకముగాందగు వీక్షణంబులకా ee 

గనలలం దంత నావగు నోసఘంబులు శంకలు పోవ నెమ్షదిన్, ౧౮4 . 2164 
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చ, 
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వరమముదంబు నొందంగల1$వాండ, సుహృ _త్తృముం డెన్న జ్ఞాతియున్ 

నిరతిని దన్ను (దప్ప నొరు] నిర్ణరవర్యు నెలుంగ నట్టియ౯ 

గరుణకుం బాత్రభూతుండును $ గాందగు నన్నును దీర్భబావాువుల్ 

త్వరగనె సాంచి కౌలగిటను 4 వారక చేర్చంగలండు సత్క్బృపన్. ౧౯౪ 2165 

. అంతట నాదుదెహము మీహా_త్తరపాతక వంక ము_క్షమె 
యెంత యము బావనంచె యగు 1 నెల్ల మదాయతకర్శబంధముల్ 

వింతగ వీడిపోను, మణి $ వెన్నుడు కౌంగిటంజేర్చి భ_్తిమైం 

జెంతను 7౫ మొగిడ్చి తనురజిత్తమునం దలపోయున న్నొగిన్, ౨౦౪ 2166 

కని యక్రూరా! యార్యా; యని విల్సంగలండు ప్రీతి $ నవుడుగదా మా 
జననములు సఫలములగునుు మనుజుం డెవ్యాండు కృష్ణుుమన్న న గనండో, ౨౧ 

. అట్టివాని జన్మ $ మక్కటా! కాల్బ్పనే, వ్యర్థ మగునుగాడె $ యిద్ది యరయ; 
సర్వసమత నొప్పుీచ క్రి! దయితుండు, గాని, సుహృదుం. డొకయ 1 గాని లేడు. 

.అవపి యుండును ద్వేష్యుండు $ నరయ లేడు 
ల 

రెండు వేకీంపందగినట్టి వాడు జగతి 

విషమచి_త్తము లేని యాగవిక్షుమూ_్రి 
యమరతరు వా శ్రితులశె ప్రియం బిడుగతి, ౨౨ 2169 

తనభ కులనే భజియిం, చును గాంమీతముల నొసంగు $ శుభదుండును గృ 

పున క్మగ్కృజుండు యదుకుల, మున బూజ్యుండు నై నహరియుూముదమారంగన్. 

. వందన మొనరిచివరుస 'జేతులుమోడ్సి యున్న నన్ను ౯ బాహు $ యుగము 

కాంగిటం జేర్చి నాక దోయినిం బట్టుకొని గేహామునకుం బోశవు నటనర్థ్య [సాంచి 

పాద్యాదిస త్రి యాళవటలిం గావించి యవ్వల బంధువులలోన 1 వై రియైన 

కంసుం డొ న రెడు కార్యంబులను 'జెవ్వుమని వుళ్న్ మొనరుచు శ ననుచు మార్ల 

._ మందు నక్రూరుం డీరీతి + నావేేళు 

నెంతయు దలంచుచుకా రథ 4 మెక్కి_పోయి 

గోకులంబును జేరెను 1 గుండె భానుం; 

డపరసాగరమునయందు 1! నయ్యదనున. ౨౮ 2171 

చని యక్రూరుయు గోస్ట్రమందు సకలాగశానాయకోత్తుంగ పా 
వన మాణేక్య కిరీటసంఘటిత భా1స్నత్సీ (యపాదాబ్జ పాం 
సునికాయుండగు కృష్తమూ_ర్రి వదముల్ 1 శు భ్రాంకుశాబ్ఞాదిశో' 

ఛనచిహ్నంబుల భూమికిం దొడవులె 4 భానీల్లంగాం గన్హొనెన్. ౨౫ 2172 

. వరమాహ్ల్హాదముగ బై వానిం గనలగాం 1 బెర్వె౯ మవహాోనం,భ మం 
గ 

బరుదా వ్రేమభ రంబుచేం దగియె రోోమూంచంబు గాత్రంబునక్ 

ఛ్రాం-భాగ లెపి 



50 శ్రీ 
క నానందభ వా్సుబింధువులు నేత్ర ద్యంద్వముం గవ్చెనం 

త ్రథంటూ్ దిగి యార్య యీయవియె శృస్ణస్వామిపాదాంకముల్. ౨౫ 

తాండ వకృష్ణథాగవతము [అ, 

క చరణాంబున రేణువు. లివె, వరమళుభం వీయంజాలు 1 బ్రవ్లాదులశేం 

బరిణేవర్ర్ర్లా లని యందురు బొరలాడెకా భ_క్రిరసము $ పాంగ నతండున్., DE 

వంపున' బురిం 4 గదలిన యాతణంబుననుండి యాళ్వఫే*ేల్కునితనూజుం 
జ రుడు భయంబు $ నళ్లుదంభమును శోకంబును విడనాడి 1 కమలనయను 

ద రసంబునను గ థా శ్ర వణంబునను బదచిహ్నా దర్శనమునం 4 జి_త్త'మెల్ల 
నా యముగ నుండ దాం బచేయతగాంజూలె ననుటయీ చేహూ మె లన జనులకు 

పార మనం గశేశబరసల మన 
కే. బరమోల థి దజిడునార్రయోంటుః దెల్పంగ $ నడుగుందమ్లు 

జం బొరలాడె నీరీతి 4 నతండు పొరలి 
0 ల లభి మెట్ల లేచి రాగముండు హరియు. ౨౭ 217) 

| ఉన్నారో గొ ష్టమునన్వే యన్నట్టి వ్రజ 'కసుల సోమాదృతివాక్యం 
చన్ను చు రథమెక్కి చనెం, గన్ను లకుక౯ా ఫలము గహార్చత గాం గోరి త్యరన్, 
చనిచని యానల్. బదుకు $4 చక్క_నితావున రామకృష్ణులకా 

౫నియునుః నీలవితరుచిం $ గ్రా లెడు చేలములకా ఢరించి చ 
క్కంనిళరదట్సి నేత్తనులం $ గన్పడుచు౯ గడుం బాండురంబు న 
ల ఎదియుదు న హములు 1 లక్ీణయు క్రములై వెలంగలోన్. ౨౮ 2177 
గ్ లలాసనులకు $ భావింప వసతులై, నిడుదలగుచు బలినీ 4 నెట్ దగంగ 
రడుకరము లొ”వ్చోనందములౌ మోము, లమర నాకుమారు $ లందు6 బొదల. 
సుందరకొతో లందుందగ $ సుందరమూ రులె యాచుం జూడంలా 
నందముగ లూ నిమ్నుగతు + లారయంగాం గలభంబులం బలెకా 

| సాందుగ నొప్ప నంకుశము 1 ఫూజ్యతరధ్య్వజవ జవద్శ ముల్ - 
క ందుగం బాదచిహ్నములుశగాం గనుపట్టుచు నాప్రజావనిన్. ౨౯౮ 2179 

| క్రారంచుచుండలా వ్యా రలు గో 'వృమనస్సు లొప్ప 4 రాజత్క_రుణా 
కలత సీకే వీతణములం జెలలసచుం గనినంత నిష్ట్రశసిద్దు లూసంగుచున్. 30 
నమున శెంతో" వోయిని గబ్రంజేయుచు నత్యుదారములయి $.యలరు క్రీడ దగి చక్క జీలకములాడి మనోజ్ఞ వృస్త్రముల్ ధరియించి $ వరుసం బుపష్ప 
డర ల్ వనమాల ? లరుదుగం గన్పడ ధరియించి రుచిరగంశధము లలంది 
కాని యుండ ర వ్వారుశఘనలత ణాంచిత కాయు లై +యాద్యులై యాయఖిలము ' 

ళీ త్త నకు ను గారణభూతులై 4 సకలజగము 

కంసు Cg 

26 - . 

లం ల లాలా రూ లాం 
ర గో ప్ర భానప్రురుషా నాద్యొజూకేతూ జగ త్ప త్రీ” అనిమూాలమ్సు, 
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లకు నధీశులునై జగేన్ని కర మేంచు 

దుష్ట్ర రాశీ సరాజులం దుంపను ని 

జాంళముల మానవాకృతు $) లమరియుండ 3౧౮ [91 

క. బలుం డనం గేళవ్రుండన న్కీయిల. బల్వంగంబడుచు స్వయ$హిత తేజన్ఫూ 

రుల దిక్కులం గలతిమిరం,బులం బోంగొట్టుచును లీల $ బొల్పుచు మజణయున్. 

, “కన కాంతరముగం దగు నింద నీలభూథ ధ్రంబుపోల్మిం $ దగునంజనయు 

_క్రీని మించు రజత పర్వత, వన! గుయ్ బలుడు పాల్సీ 3 రాసమయమునన్ , 

మ, కని య క్రూరుడు కృష్ణ రాముల జగశత్క_ల్యాణసంథానుల౯ 

మన ముప్పాంగ రథంబు డిగ్టి వెలుచకా 4 మెత్రి౯ స్వకీయాంగముల్ 
తనియంగా. బులకెల్ చెలంగం. దదుదా$ త్త పీ లికృత్సాదముల్ 

గనుచు౯ సాగిలి మై క్కె_ సార్థకము గాఠగ౯ జన్మముం జేయలన్. 3౮ 2184. 

క. వన జెతేణ సందర్శన, జనితామోదమున బాప్బుీసలిలమ్లు లొగి౯ 
గనులం uw మం దను గ మిన యుత్క_ంఠాభ రమున $ మించిన త్వర చేన్ . 

క. తనే వేరుచె్ప' వందన, మొనరుచు చున్నాండ ననుచు. $ నొయ్యనం బల్క_ం౦ 

గను జాలకుండె సంతస, మనునది యట్టివియె గా దె యారనసిచూడన్. 3౫ 2156 

er . భగవంతుండై న యా;వద్దాముం డావిధ మెణీలగి మొ, క్కినవారి +) యెడ నపార 
వాత్సేలమున నొప్ప్రవాండౌటం జక్కలాంఛితేహ_స్తమునం చితి $ చేరందిసి 

కొని కాంగిటం జేర్చి స్ట ఘనకృవసంకర్ణ్ష ణుండు యు క్కియున్న యాతడు సవర్య 

క్షు 6 డన్న తలంపు * నంది క"ంగిటం జెర్చి తనపాత్వంకజంశబున దదియ 

తె. హృస్టమును బట్టుకొనితోడ 4 ననుజుయ చను 
చేర 7 గృహమునకుం బోయెం $ జారువాక్కుు 

లలర స్వాగత మడిగి నిీర్శలతే రాస 

న మిడి పదములు గడిగి వినయముతనర, 3౭౪ “ ల2[3/ 

చ. అతిథికి నర్హమై తగిన $ యమ్తధువర్క_ మొసంగి ధేను వా 
దృతిమెయ నిచ్చి మార్లమున $ నెంతయు నొచ్చినయాళ్వఫల్క-న 

త్పుతుని పదంబులం విసీకి $ శోభనమె మట్ పావనంబు నై 

పాతవమయి షడ్రసంబులను $ నెన్నంగనై తగు నన్న మంతటన్. 3౮6 2189 

క, వమునమునం బొడ మెడు శ్, దనివొందంగం బెట్టి యతండు $ తమి భుజియింపకా 

ఘనధర్శ్మవిదుండు హలథరుం డనూనమోదమ్ముమోజ 1 నతనికిం బిదపన్. 3౯ 

చ, వరిమళముల్ ముఖంబునను 1 బర్వంగం 'చేయంగం జాలువచ్చక 

వ్వురమును గంధమాల్యములం స బూజ్యవిధిం దగున ట్లాసంగి న ని 

* “యథామరకక వై లో కౌవ్యళ్చ్ళకనశా చితా” ఆని మూలము, 



ల్ర్లే శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [౪ 

ర్భరముద "మొందంజేనె, నిటు $ రాముడు వూజలం దన్సంగా మనో 

హారగతి నొప్పునయ్యతిథి $ నప్పుడు కన్హో"ని నందు డిట్లనున్. రం 2190 

మ. అనుకంపారహితాత్తుండై. కఠినుండౌ 1 నాకంసుం డోమాన్య! మే 
దిని జీవించియె యున్న వాండుకద! యా+దృ పుండు పాలింవ నా 

తని చెంత౯ బశుఘాతుకుండు వళకుసంతానంబు గావంగ నా 

తవిసంరతును గన్న గొత్తయలచం1దం బొప్ప మో రుండుటన్. ఈ 2191 

తే. ఎట్లు జీవించియున్నారొ $ యే నెటుంగం దనదు బ్ర దుకునశై సహాోేకదరిమవో రి 
'నేడ్వ నాలింపకే పావ $ మిది యనకయె, యామె గన్న ట్లి శిశువుల  హతముచేసె 

తే. అట్టిపాపాత్తుప్రా వున 4 నధివనీంచు, జనుల బ్రదుకునకే చాలీసంశోయంబు 
గలుగు నన  సికవారికుశలము 'నేవిధమునంబ బ్ర్రష్నైంపం గలము? వూ్రోతహితచరిత, 

చ. అనియిటు సత్యపూతములు] నై మధురంబులునై న వాక్కు_లకా 

వినయముమోణుయగా నడిగి * వింతగ సత్కృతి చేసీ నందుం జా 

తనిమదిం దృ్సీచెన్కె నిటు 3 దానపతీం ద్రుండు వూజ లంది నె 

మృనమున పోయింబజెం దె గతకమార్లని తరత వరిళ్ర ముండునై. ౮౩3 2194 

య లా 

ముప్పదితొ మ్మిదవయ థధ్యాయ ము. 

==కక్ర్రి అ క్రూరునితో రామకృష్ణులు సంభాషించుట. థఆా- 

చ. (అని శుకయోగి పల్కి మనుజాధివవర్యున కవ్వలక్ వ్రజం 
బునం గోనసాగి నట్టిహర్శపూతచరి త్ర ము నిట్లు తేల్చె] న 

వ్యనజదళిము(డు౯ హరియుం  బావనరీతిని సత్క_రింప నం 

దనృవుండు గారవింపంగ మీనంబున సంతస మై వాంగలోన్. ౪ 2195 

తే, చారుపర్యంక మందు న క్రూరుం డెలమి సుఖముగా నువవిష్టుండై శసురుచిరముగం 

దనమదిం ద్రోవం నోరన? తలం లెల్ల, నపుడు వడనెను వారిదా $ నాదరమున, 

క్ర శ్రీనిలయుడు భగవంతుడు, తా నెంత ప్రసన్నుండైనం $ దాన౯ా బడయకా 
రాని వొక యర్థ ముండున్సె మైనా వాంఛింప నేదిశయైనను భ కుల్, ౨ 2197 

. భగవంతుండై న దేగవకివట్టి శ్రీకృష్ణుం డంతట రాత్రి భుగ_క్ష రింతమందు 
నక్రూరు చెంతకు $ నరు దెంచి తమవారి విషయంబునం జాలీవిషముబుది 
యైన కంసుం డెట్లు తాను మెలంగునో వాంచేమిచేయంగ 1 వాంఛ సొనిన 

వాడె” యావిధ మెల్ల6 1 బ్రశ్నింవంగా నెంచి వలి నిట్లని తాతగపావనవుతి 

తే. వైన నీయాగమనము మేలైన యదియె 
స్వాగతం బే? శుభంబు మోశకౌను గాక 

ఆటా 
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సుహృదులకు జ్ఞాతులకు మటణ్ 9 చుట్ట్లములకు 

సుఖము నారొగ్యమును జాలం జొప్పడుంగద. ౪ 9198 

చ. కులమున కెల్ల రోగమయి $ కొంకక పాపములం బొనర్పుచుకా 
దలంవంగ మేనమామయయి $ దారుణకర రతుండునై మహీ 
స్థలి పయి గంసుం డున్నత్ని $ డా నెసలారంగ నన్మదీయులై 
తలయంగ రాని బాముల సతందును బొంబెడువారి కచ్చటన్. ౫ 2199 

తే. కుశలమేయని మే మడూగుటయు నేల?,కంసు వ్రజలకులనాడ నీక్క_ముగ వేమ 
ముండునె? యక్క_టా! మదినూహ చేయ, నిరవరాధులు జనకులుశనిశ్చాయముగ, 

ఆ. వారికి మానిమి త్తమున $ వంత పానంగలగదా? మనోహరా 

కారులు పు త్రకుల్ మడియణగ గా బలుదుఃఖము లొంద మేమెగా 

కారణ? మం తెకాక కలకాలము బంధన మయ్యె వారిక 

క్రూర! మృదుస్వభావ ! మదిం $ గోరుదు మాత్తహతాళిం జూడంగన్. ౬౪ 

మ, చిర కాలంబుగ మిమ్థుంబొలు హీతులక౯ $ బేరంగ రాణగోరువాం 

ఛ రహికా నెంటికి భాగ్యువై భవమునక్ $ సాగక౯ా మిము౯ జూడ న 
యె రయంబొవ్చంగ6 దెల్పంగాదగును మోా+లేతెర నేహేతువో 

పరమావ్ల్లోదను నొందువాండ నను సువ్చల్కుల్ చెవుల్ నోశంగన్. ౭ 2202 

"Dog . భగవంతుండే యిట్లు $ ప్రశ్నించెనే యంచు నక్రూరుం డెంతయు $ నాత్మ నలరి 
కంసునకు౯ యదుశ$గణమువై 6 గలిగిన వై రానుబంధము ? వాండు తెగువ 

వసుదేవుని వధింపం 4 బాల్పడుటయు నారదముని కంసునితోడ $ దనుజమర్హ 
నుండు వసుబెవ్రనూోనుండుగాం బుట్టినవాండని లెల్పుట 4 నాండె తన్ను 

ఆ. నెట్టి కార్యమునకు 1 నీచోటికిని దూత్కగను బనివినదియును $ గడలి యొక్క 
మాటయ వదలక 4 మధువంశజుడు గానం దెలియం జెవ్పె సత్య $ మలరునట్లు, 

మ. పరవీరఘ్నులు రామకృష్ణులు మహి$పాలాజ్ఞ నక్రూూరుం డా 
దరమొప్పక౯ దనుం బంవుటల్ పలుకంగాం $ దా రెంతయుకా నవ్వి భూ 

వరునాజ్ఞ ౯ దెలియంగం జెప్పిరి మది౯ + వర్టిల్లువాంఛక్ వ్ర జే 
శ్వారుండా నందున; కాత్మ జుల్ "తలువుఫఖాోవం బాత డూహించుచున్ . ౧౦ 

క. గోపకులం జీరి జవం, బేపాటజుగ గోరసముల నెల్లం గూర్చుం 

డాపగిది రాజయోగ్యమ్ములై వరంగెడు "కానుకలను $ ననువగురితిన్. ౧౦౪ 

క. సమకూర్చుండు పోందగు నర,దములం బన్నింపుం జెల్లి 1 తరట మథుురకు౯ా 

మమతం బని సోరనముల, త మేశకునకు 'మెచ్చుపవుట్టలే గా నిడ వలయున్. ౧౧ 

క, సాగాడు నప్పురిని భన్కుర్యాగము చూడంగ వలయు 1 నందులనై వే 
వేగమ జనవదవాసులు, పోంగల్లి రటంచు వింటి 4 బోందగు మనకున్, ౧౧౮ 
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చ. అనియిటు నందగోవతియు $ నట్టియుదంతము నెల్ల తావుల౯్ 

వినంబడునట్లు సాటుమని $ వేగమ యానతి యిచ్చె; నట్టులే 

యొనరి చ నూతుం డవ్విథధము $ నొక్క_విధంబున నాలకించి నం 

దుని వ్ర జమందుఈ గల్లు నలీతొయరుహానన లెల్ల నా రృలె. ౧౨౪ 2208 

మ, వనుదెంచల మథు రాపురంబునకుం గృ్రవ్వన్య్వామిని౯ రామునికా 

గొనిపోవకా మధువంళ జుండయిన యశ క్రూరుండు వ్రష్లైం జే 

"రను వాఠరంగాని పోవ బ్రితియలరకా $ రెపే వ్రయాణంబు సా 

గును సత్యుంబుగ నంచు వాం తెలియ౯ 1 గోర్కుల్ తముకా మార్చలోన్ 

క, చింతలసాగిర్ కొందటు, కాంతలు త ద్వా ర్హహృదయ $ కవములము నేంచకా 

వంతకా మోములు మిక్కిలి వింతగ నిట్రూర్చు లొలయ $ వలవలంబాణున్ ; 

న. కుందు వొందిరి మజికొందటు గోవీకల్ కట్టనపుట్రముల్ 1 కదలంబాఅం 

గరకంకణములు థ$ క మముగా జాజఅంగల గ్రొముడుల్ పీడంగం + గుందిరి మటి 
ర వ్ రీ 

కొందటు వ్ర జవాసీకువలయ నె త్ర,లు హరినె థ్యానించుచు $ నాదరమునం[చు 

దమ రొనర్చందగు 1 తక్కు వ్యాపారముల్ మాని ముక్తులమాడ్కి_(1 గానంబడు 

తే. లోకమును దీని నెలుగంగళ లేక యుండి, రజ కొందలు న్ఫ్ శికృష్ణుడతివిచి త్ర త్ర 

రాగమున సుస్తీ తంబున 1 రమ్యరీతి, బనికిన మనోహరో కుల స్ట కొను 

క. మనముల మోహమునొందిరి వనజాయతనే త్ర లెల్ల $ వారిజనయనుం 

డొనరించిన మృదు చెప్పల, ననూన సుస్తీ త్ర మునోజ్ఞ$ః మగ్గు దృగ్వితతిన్ . ౧౬ 

క. సులలితమౌ తద్దమనముం గలిగాడు దుఃఖముల నెల్ల $ గడుం గృవచేతం 

వొలంగించు కార్యముల ద్యుష్ణులం జంపిన సాధుగేయ 1 శుభచరితములన్, ౧౭ 

చ. మనముల నెల్ల వళలను $ మానక పట్టుదలం దలంచుచు!౯ 

వనజద ₹ాయ తాము నెడథబాటున కించుక యోర్వంజూల "కా 

ర్టిని గనుచుకా భయంబునను $ దీ వ్యగతికా వలీలటబాలు నశు రా. 

జిని గను లెట్టవాణుః దమాచి త్రము లచ్యుతునం దె 'చెర్చుచున్. ౧౭౪ 2214 

చ. గుములుగం గూడి యందలును $ గుందుచుం దద్దతభావ లౌటంబ 
దృముఘిలు పల్కి రిట్టులని; | తద్దయు నా_ర్ధిగలంగి యోవిథా 

త! మదిని నీకుంగల్దదుకక$దా? దయ సుంతయు నేరివైన నె 
యమున పహూతంబున౯ా జనుల శ నాదిని నెట్టులొ గనూ రు వంతేటన్. ౧౮y 2215 

న్నీ వారు కృతార్థులై 9 సారమోదంబును గాంచక వూర్యమే $ చంచలముతి 

నెడయబాయంయ “ేయుదు1 వే 5; యనుకంవ నా నిది యగునే; బాలుం డెట్టు లట్టు 

నీచే చెష్టితంబులు $ నిష్భలంబులుగదా! 4 బాలిశుండని నిన్ను. ఫశ బలుకం దగదె? 

నిలకుంతలములం 1 జాల నావృతమయి; బారుక పోలనాశసలు చెలంగ 
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లే, శోకములం దూ లంగాం "వేయుశచుకా వెలుంగు 

లొ 

సుస్మ తము నాట మాడంగ 4 సుందరమయి 

యలరు న్ఫీ (శ్రీకృష్లు నదనశీశతాంశువింబ 

మును గనంబేనీ తృప్తి వీంగం 4 గనకముందె. ౨౦ 2216 

. కనయబడకుండం బేసీతివిగా యిటుచేనిన నీదుకోంత చ 

క్కునిదని వల్క_6గాం దగునె? కా దిడి సాధువటంచు నమ్హుమా; 

వనియిది కంసుదూతదగు $ భామినులార ! మదీయ మెట్టులె” 

ననియెదవెము వద ద భన స్ట యస్త్మ దుదావహాతి నాలకింప్రుమూ! ౨౦ 9917 

నీదుసకలసృష్టినిపుణత నే కా శ్రోయమగు కృష్ణమూ_్రి $ యాననంబు 
గాంచియున్న యిట్షోకన్నుల నక్రూర, నామథారి వగుచు $ నేవు మెడలి.౨౦౪ 

పహరియింపం బూనితివి నీ వరయం గ్రూరుండ వనం 9 నర్తుండవె యో 

సరసిజభవ |! శ్రీహరియనం గరుణామయచిత్తుండాను $ గాని తలంవన్. ౨౧ 

. తమణకాలముననె భంోగమ్తగు సాహృద మలరువాండొట నశవ్యుముల మెచ్చు 

కొనుచు నిండ్లనుమణ్ $ ర్తి బందుగులను దనయులం బతులను 4 దగ ద్యజించి 

తనదుచెయ్వుల ౩ శ యెంోతయాుం చి తింబురవశల మగును దనదు దాస్యమునెకో 

వచ్చిన మెల్ల $ మచ్చిక: జూడయు నూతన వి వ్ర యులవా 4 చేంత లిట్టు [ర 

. లుండులగద? "కాన వారింత 4 యోవినంత 

దనుక బయనంబు కాకుండ; 4 వనితలార ! 

మధురయందుం గలట్రి యశమ్థానిసులకు 

నెంట్ రాతిరి సుఖముగా $ దాంటుం జుండి! ౨౨4 2220 

వారలవగు వాంఛితములు, సారదిష్గజు లౌొసంగునాశిీషమ్లుల వలనా 

భూరిఫల మనుభవింపక ఛారణిం దగియుండును మనుతలంపు లనృతముల్. 

. కనుకనె శ్రీనిశేతనుండు 4 కంజదళాతు(డు సీయవూర్యరం 
బును దమింబొచ్చు నట్టితణి $ ముద్దులు గుల్కె_డు నెమైగ ంబునుకా 

గనుంగెనుచుకా ప్ర తరబలరతగాం 'దగుచూడ్కులం గ గమ్ముసద్రసం 

_ బును దనివార గ్రోలుదురు 1 పో యలకాంతల భాగ్య సుమన న్! 3 2299 

మ. చెలులారా! మధురాపురిం గనుంగొనక౯ $ శ్రీకృళ్ణుం డిశ్సుగుచోం 

దలిదండ్రు, ల్ తగుబంధువుల్ మరలి రాం + దన్నెంతంగా వెండిన౯ 

జలచిత్తుండుగ నుండ కుండినను భా ఫస్వన్నా గరిమంజు భా 

హల మాధుర్యము స్వాయహృద్వికచకంజంబు౯్ గడు౯ా లాగంగన్ . ౨౩౪ 2998 

చ. పరవశుడై త్ర త్ర, పామిళత1భ వ్యతమస్మి త విభ వుంబులం 

_. దిరుగుస్వథావముం గలిగి 4 దిట్టతనం చెటులో చనంగ న 



256 

ci 

తే. 

క్త, 

నీ, 

శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

_త్తరుణుల కళ్లు చిక్కు; మజ్ $ తన్నె తలంచెడు నస్మదాదులక్ 

స్తరణముచేయ నోవం డిది 3 సత్యము (గ్రాముల మాట నిన్నీరో. ౨౦౮ 2224 

సర్వమంగళగు ణాస్పదుండు శ్రీరమణుండు నగు దేవకీసూనుశననుపమానుం 
గనుంగొన నోచిన 4 కడు ధన్యులకు భోజులకు మటీ దాశార్హులకును వృష్షు 

లకు సాత్వతులకు నంీథకులకు మార్టంబునను $ జూడంగల్లిన 4 మనుజులకును 
నయనోత్సవంబీ దిశ+నమునం గాలగలదు పో; సత్య మీాయది; తన్నె 1 సతము నమ్మి 

ప్రాణములకం కు. చ్రియునిగా స్ట స్వాంతములను 

దలంచు మనల నూరార్చక 1 యొ లమింగూర్పు 

నందనందను. గడు దవ్వు*+నకును దోడు 

కొని చన౯ నచ్చినట్టి యీ క్రూ,రచిత్తు. ౨౬ 2225 

| కారుణ్భవిహీనుని న్మక్రూరుండని విల్వం జనదు $ క్రూ రుం డనియే 

ఛారణిం బిల్వం జగులద, 'వేరెట్టులు పెట్టినారొ? $ పెద్దలు తొలుతన్. ౨౬ 

వనజాతాయతనెత్రలార ! కఠిన సాగంతుండు శ్రీకృష్ణా డీ 

మనలం జూడక యీశ తాంగమున సీమ్మానంబుమిధాణింగ నె 

క్కనవాం౭డే; మనవృద్దగోపకులు లోక్కి_ంపంగ మూర్ధా గృణుల్ 

కనుకం బోవలదంచుు బల్క_రుసుడీ స్ట కాల ప, భావంబునన్. SEY 29297 

. దారికి దోడు కొవ్యుగల$వా రగుట౯ మనగొల్ల లెల్ల వె 
సారక స్యందనాళిం గొని $ చక్రిని రమ్మని తొందఆించుచు 

న్నారు తలంప దైవము మనంబున నీమునకు౯ శృమంబె ని 
ప్మూ_రణమే పొసంగలం దోగం దలపోనె నిగేమి చేయనా? ౨౭ 2228 

. పలుకుల నేమికార్యమగుం $ బట్టుదలక్ మన మెల్లంహాడి పో 

వలదని కృష్ణు నిల్చుదము 1 వారిజన్నెత్రు తణార్గమైన ని 
ముల విడయజాల కా _ర్థింగొని 1 పొక్కె_డునీమనల౯ గంలంపువృ 

ద్గులు మజీబంధువుల్ గలిసి $ ధూ రత చేరుతు శేమిచేయంగన్. ౨౮ - 2229 

చైవ మోరీతి దీనచిగ త్త లగునట్లు, మనల నొనరించె నెవంరై!న నిశ నేమి 
చేయంగలవారొ ? బంధుల చేత లేమి, మనల వారింవగల వేటోమాట లింక? 

గోవికలారా! మనమా, గోపాలవెరేణ్యు రాసుగోష్టిం గలినియ్ 

తీపారునెయ్యమున లీలాపాంగ విలోకనముల $ వోరితరములన్. ౨౮౪ 228] 

మండ వాసంబుల + మంతనంబునం బల్కు సరససమాలావ $ సముదయములఈ. 

బరిరంభ ణంబులం + బంకజూముండు తృప్స్. గలిగింప నారాత్రి $ తమణముభోంగిం 

గడవీలి; మాకృష్ణుం $ జెడయబానీ పోవంగ నంతంబులేని యా+హరివియోగ 

వో కాంధకార మే4చిెపునం' దరియింపంగలము?. యూహిాంచినం $ గానంబడదు; 
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చే. హరి యితేం డ గృజాం డగంహారినిగూడి 

(CN 

రొ 

గోవకుల బాలుకులు తన్ను గగూడి "రాల 

ఖరకరుం డ_స్తమించు న+క్కాలమందు 

గోఖురరజంబు తనదు ముంశగురులంగవ్ప. ౨౯ 2282 

సుమవారంబులు దానకా, సమభివ్యా_ప్పములు కాల 4 సంతస మొప్పం 

గ మురళి నూందుచుం జిబునృవ్యమరెడు క్రీ/ంటిదూవు 1 భవ్యుతమంభై.30 

. మనచి_త్తముల హరించుచుం జను దెంచును గాదె? యట్షిజలజాముండు వీ 
డిన నెట్లు (శ్ర దుక గలమో యని యీానిధి మాటలాడు 4 చాసమయమునన్. 

. పారివిరహంబు దుస్పహము+ నై కనుపట్టంగ గొల్ల చడియల్ 

విరహితలజ్జలై మదులు 1 వెన్నునియం దె చెలంగుచుంట సు 

స్వరముల మాధవా! విమతశచక్రహరా ! వరమేళ్యరా ! మనో 
హర! సురవంన్భ యంచు విపులా_ర్టిని రోదన మళ్లు చేయుచున్. ౩౧ 2285 

. దామోదర! గోవిందా, శ్రీమహితా! యంచుం దమిని $ శ్రీకృష్ణుని సీ 

యానులమనముల నిడుకొనీ యామానిను లట్లుపాగుల స్ట నర్కుడుతోం చెన్ , 

. ఖరకరుం డిట్లుతూర్చున నఖండరుచుల్ దగునట్లు కన్చడ౯- 

ద్వరవడి కాల్యకృత్వసము+దాయము చక్కంగం దీర్చి రాముందు౯ 

పహారియు రథంబు నెక్క6 దన$ీయాద్భతి గనడం గంసుదూత వే 

యరదముం దోలె; నందముఖు 4 లాతనివెంటనె పోవువూన్మి_మై. 3౨ 2287 

గోరససంభ్ళత $ కుంభంబులం దక్కుకానికలం గొని 1 కదలి శకట 

ముల నెక్కి యతక్రూరుం $ డలరామకృష్ణులు చనిన శ్రావనె వేగ + చనిర్కి గోపి 
కలు తమ(ప్రాణాళోకంకె నుత్కృష్టుడై వయనంబు చేయు నోప్పంకజాతు 

ననుసరించిరు పోయి + యాతండు ప్రీతిమెం ద్వరవత్తు మటనుండి 4 తరుణులార! 

. యనుచు నూజడింవ 4 నమ్హాటకయి కొంతునేపు నిలువంబడిరి 1 శ్రీశుం డట్టు 

లూజుడించె నెయ్య మొప్పార న క్రూ రుమూలమునం దదాలర్హి + పోవునట్లు. 

. వారలు సీ(యచి_త్తములు $ వారిజనేక్రునివెంటం బోవ నా 

శ్రీరమణుండు నగృజునిం $ జేరిచనంగం దదీయశేతనం 
బారని చూచుచు బిదవ 1 స్వ్యందనధూళని గాంచుచుకొ గడుకా 

దూరముపోవ నవ్వియును $ దోయమి నిల్చిరి బొమ్మ లట్లుగన్. 3౬ 2289 

. మరలి యరుదెంచునేమొ యిమ్థాధవు: డని 
వెచియుండియు నాయాళ 4 విలయమంద 

నిరవులకుం బోయి వ్రీయుడగు $ సరసీజాషు 

చరితములం బాడుచు౯ నిరంతరము భ_ి. 3౭ 2240 

శాం-భాగ-ాలిక్సి 
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ew 

దినములువుచ్చిరి శోకము, మనములం జేరంగనీక్క 4 మాధవుండుక్ జ్యే 

హ్టుని నక్ర్రూరుని గనాడియె, ననిలజవంబొప్పం బోవునరదమునందున్. 3౭y 

ఉప్పొాంగెడు వెడుక మది నొప్పంగం గూర్చుండి వోయి $1 యురుపావములం 

గువ్ప్చగం గూల్పంజాలిన, యప్పాననమూ _్రియైన $ యమునం జేరెన్, 3౮ 2242 

. అంతట రాముణూడి దనుశజూంతకుం చాయరదంబు డిగ్రి య 

త్యంతముదంబునక్ మధురీమై విమలంబయి యిం దృనీలమ 

బ్రుంతయుం దళ్కు_మావెడు తకదిడిపయస్సున నాచమించుచుకా 

స్వాంతేము తృ_వ్పనొందునటు 1 వారిని ద్రావె మహాత్త ( మేర్చడన్. 3౮౪ 

తరుషండంబుల పొంత జేరి రథముం $ డా నెక్కె_ రాముండు సో 

దరునింగూడి రథంబునెక్కి.; రిప్టసంతానంబువంక౯ భయం 

బు రమానాథునకుం బొసంగు ననుచు౯ 1 భూమిాశ్వ రాప్లుండు స 

త్వర మూహించి రథంబువై నిలువంగాం (బ్యాన్ట్ంచి తత్సవ్మతిన్ . ౨౯౮ 2244 

మాథ్యాహ్నాకక్సి కియా 4 మండలబముం దీర్చ యమున యంతరమున 1 నమరుహ్రాద 

నకుం బోయి యందు, న్నాఫనంబు కా ప్రో క్షమా పద్ధల నొనరించుపట్టుదలను[ము 

బూని మునింగి యీమానితజల ముల సారం బన 9 వెలయునట్ల 

సావి త్రిభక్రి క్ట్మె శాళ్నతంబగుద దాని జపియించుచుండి తృజ్జలములందు 

॥ రామకృష్ణులు జతగూడి + రంజిలంగం 

గాంచె నక్రూరుం; డంతట 4 నెంచె మదిని 

నౌర ! యానకదుందుభి $ యాత్ర జన్లు 
లీరువ్రురును స్యందనం చెక్కి. ్యయెనలనచుండి. ర౧౪| 2945 

. జలముల నివ్వుడో ' వ్పెదరు స్ట సందనముక దిగివచ్చి రేమొ? యం 

దుల నిప్పుడుండ రేమొ! యని $ తోరపువేడుక మున్తి లేచి ముకా 
వలె నరనెకా రథంబు బలేభ ద్రుండు కృష్ణుండు వూర్వరితి నం 
దలరుచు నుండ గాంచి సలీలాంతరమందును గంటి వీఠలన్. ర౨4 2246 

. అరదమువై నెసంగౌద రోయారె జలంబుల నేను గాంచుటల్ 
సరియనరాదో"? సూనృత మొ? $ సత్సమెయైన మణటొక్క_మాటు పు 
వ్క_రముల మున్తి మరా చెదను $ జక  నంచుం దలంచి ను నై స 

త్వరముగ నాజలంబులను $ దద్దయు వెల్లుచు నెంత” వింతగన్ 9947 

. శిరములనంచి చారణులు ? సిణ్గులు నయ్యసుశేంద్దు దు,లుకొ దనక 

హరవరగాననై పుణిని $ నందిన బేవతలుక్ నుతింప 
నురగుల కీశ(రుం డనంగ + నొప్పి సహస సృఫణారుచుల్ దిగం 
తరముల వెల్ల జేయగ ఫశ1ణాతతియందురో గిరీటముల్ తగన్. ౮౮ , 2245 
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ఉ. సారసనాళ మట్లు తగూఛాయ కనందగియుండ నీలమా 

ein 

చబారుతరాంబరంబు తనుశసంగతి నొవ్పంగ శ్ఫంగ రాజి నొ 

స్పా రెడు వెండికొండవలె $ నారయంగాం దగునయ్యనంతు శం 

గారశరిర మూతనికిం 4 గానంబణెకా మది కద్భూతంబుగన్, ర 2949 

. ఆము్వహనీయమూ ర్స్ మృదుశలాంకనునందు వి వినీలనీరద 

శ్య్యాముండ నాల్టు బావుల నీనంగాడునసీకుంయ కాంచనాంబర 

శీ, మహితుండు ఫుల్ల సరన సరహవత్త విశాల నెత్రుం టు 

సౌమరుచి౯ా 'విలుంగవరశత 4 ర్హేషము నాంతుండు నప్ర మేయుండున్ . ve 2250 

. సువ్రసన్న నునోజ్ఞకశుభవ క్రుడై స్మితవిలసితనయనుండై $ లలితములగు 
కనుపొమల్ సురుచిర $ మనుపమము నగునాసయు౦ జారుకర్ణ ముల్ $ సాధుగండ 

భాగమ్లు లరుణ పృ4భా రాజితంబగు నధరంబు గలుగంగ $ నమలదివ్య [్రయుఈ 

మూ_ర్తియా పురుషుండు | పొలుపారుచుంగే నాజానుపీవరనుభుశజములు మతి 

దుంగాంసములు నిరి $ త లకాడునతివిశాలోరస్థలంబు శృం$గారమునకు 

నాకరంబయి శంఖ మట్లు చెల్యా రెడు కంఠము నిమ్నంబు గాం దనర్చ్పు 

నాఖియు నళ్వత్థగనామకభూరు రువా పల్లవ మట్లుగాం $ బరలయసచున్న 

నిమ్న -రేఖలుగేల్లు నెజీ యుదరము 'బృవాత్మటితటంబును శో శ్ఫొణి 1 కమ్రకరిక 
రాభోరున్రులు జంఘ 1 లశుజానున్రులు నుత్తుంగగుల్భములు సజ్జ సు 

నట్టినఖంబులు 4 నవరియుండ (గ వానికాంతులచ నెంత $ (కాలి మజ్యు 

నంగుష్ట్రములు; వ్రైలు శ లనెడిదళంబుల నలరునం ఫ్యూంబుజశనరు వెలుంగ 

నింతింతయనశాని $ వింతగ నతండొ వె; మటియును సుమహార్హ్యకమణికదంబ 

. ఖుచితమకుటక టకశగణము లంగదములు, సులలితమయిన కటికసూ త్ర, ము 

బృపాసూ త్ర, వారగరాజిత నూవుర కుండలములు మెణయ 1 నుండె నతడు, 
లి 

. కరముల శంఖచక్ర, ములు శ గంజమునుకా గదయుకా వెలుంగ6లగా 

నురమున గాస్తుఫం బనంగ$నొ వ్పెడు రత్నము దివ స్పిరోచు ల 

చ్చెరువుగం బర్వం జేయుచును $ జెల్వమరంగ. దుజుంగలీంవం గం 

భర వనమాల యొవ్పంగ నిగతాంతము హరి యొవ్పె నొప్పుగన్, ౫౨ 2252 

ఉరమున శ్రీవత్సాంకము, నిరుషమశ్ ల వెలుంగ 4 నిశ్సలభ_క్టీం 
బరిచర్యం జెయు పార్షద్కవరులగు నందాదు లొలయం 4 బంకజభవుండున్ , ౫౨ 

. సనకసనందనాడి మునిశస _త్రములుకా హారపాకశాసనా 

ది నిఖలబేవతావరులు 1 తృప్తి వ్గ( గ్ ల్వ మరిచిముఖ్యు లై. 

తనరు నవదిషజో త్త త్రములు $ తత్పరత౯ బవుభంగుల౯ దనుక 

' వీనుతియొనర్ప నశ్రీహరియు 1 వింతగం దోందయచునుండె నత్తజీన్. ౫౩౮ 2254 
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లే మజీయుం బ్రవ్లోదనారదుల్ $ మౌనివరులు 
వరమభాగవతులు నౌటశవాసు దేవు 

నతని వసువ్రలలనాడి య$త్యంతవిమల 

వాక్కులకొ వేలువేజగు 4 భావములను. ౫౪ 2250 

క. వినులించుచుండ వానిని వినుచు౯ ముద మొందుచుండె, 1 వి'శ్వేళ్వరు 

తని శ్రి దేవియుః బుష్టియు నను _త్హృమజ్ఞానళ_క్ర్రోయనం బడునదియున్. tu 
స్త్రీ శాంతీ రులు 1 తుష్టిమ్షూదేవి యూర్జయు నిద్యయు మజీయు నోవిద్యళ క్రి 
మాయయు ననుళ మండల మెప్పుడు తనను నెవింవం దశ+క్కినసురలును 

భక్తి న్ నమ్రులునయి $ వరసూ రకముల నెన్న నొప్పానుచున్న యాేయుజ జ ఏలాంగు 
భగవంతుం గనుంగొని $ వరవుముదంబొంది య క్రూ రుం డంగంబువార ర వులకీ 

ఆ. తమగుచుండ బాప్ప్య్రతతి సంభృతాముండై, గద్దదికను వాక్కు$కదలుచుండ 
ఖై ర్టీమూని భూమిం1 దలసోశ (మొక్కి. యం,జనిసఘుటించి వినుతి సలివెనిట్లు 

నలువదవయ థ్యాయ ము 

అథి శ్రీ వారి నృక్ఫూరుడు పొగడుట. థిజా- 

ఆ. అఖిలెహేాతున్రులకు 9 నరయంగ హేతునవై. 
౨ యాదిప్రురుషుండవయి $ యవ్యయుండ 

 వగుచు నలరుచున్న + యట్టినారాయణుం 
డవగు నీకు మొక్కు $ లంబుజాతు.. y 22౮8౩ 

క. నీనాఖివంకజంబున, సూనుండై యుద్భవి ల్లి  సురసంఘేశుం 
డై నెగడు బ్రహ తద్భవ, మోానిఖిలం బట్టినీకు $ నివె వందనముల్, ౧ 92౫259 

ee మ్యసలీలాగ్ను లు $ గంధవవోంబరములు నహం కార మీట్టులు మహత్తు 
వ్ వ్రక్పుైతియుం బురుషుండు 1 సక లెంద్రి యమ్హులు మన నిం ది ద్రియార్థంబు$లును ద్రిద 
ననునివియే జగత్తునకు హేతువు లనివలుకుదు రవియెళ్ల శదలయనీకు [శంలు 
నంగభూతము లగుకటంగదా? యవి నీదు త శత్రషమెలుంగ నెరతయును జాల 

ఆ. వరయ జీవుం డాత్త శయయ్య్యు మాయాగుణ 
బంధ కారణమున 1 బరము నిన్ను 
దెలియ జాలకుండు( 4 డొలివలుకులె నిన్ను. 
దెలుప జాల వనుచుం 4 చెల బృమయ్యె, Sy 2260 

కు వర మేష్టియుం దనదేవాము, సరివడుటకుం దగినయట్టి సత త్ర (గుణం బా 
కరణి రజ _స్తమములు నన బరలగాడు నివ్యానికిం నడుం $ బఠవళుం డగుటన్. ౩ 
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తె, అట్టగుణముల మించియూోన్న ట్టి న్స్వ 

రూపము నెజబుంగ6 జాలం డో4తావనసేం ద! 

వందితాంఘ్రీసరోరువా! $ వాసుదేవ! 

నిన్నె అుంగం దరంచె మూీనివరులకును. ౨ 9962 

. అెలవీయల రా ద దెవ్వరికిం స్ట దెల్లముగా నటులై న నెట్రజ్ 

వులకును సారహీన మొనథబోలు భ వంబు నివృత్తి యెట్టులాం 

బలుకు లవెల? యెదయిన$భ వ్యవథంబున నా శ్ర శ్రాయించిన౯ా 
దొలలస భవప్రువృత్తి యనిశతోంచెడు నోవసుబేవనందనా! క్ర 2263 

ఎహారణ్యగర్శ్భాదు  లగుయోగు లా థ్యాత్సి కాధిభూతములకు $ నాధిదై వ 
తమునకుసాతటీవై $ తగి వానికెల్ల నంత ర్యామివై నియంీతవు నగు నినుం 
గొలుతురు; కర్మ? యోగులు కొంద టీం ద్రా దిబవహు దేవతాస్వరూశవమున నలరు 
నిన్నె ద్ర యీావిద్య $ నియతిమైం బెక్కుయజ్ఞ ముల నారాధింత్రు $ సర్వరూపుం 

. డవుగ వెలయుదు గానం గశడంగి జాను 

నై. నకొందటు బహూురూడప 3 మైన కర్త 

వితతి నీయంచె యర్పించి (/ విమల మైన 

యువళ మము గొని సత్పమా+ధిపరిణతిని. ౫4 2264 

. జ్ఞనాధ్టరమున నిన్నే, ఛ్యానింతురు జ్ఞ జానరూపహాతం దగుదు వటం 

చూూానిన శ్రోద్దల్; గొందటు, మానను లు౯ా నీయతిమోయలు $ మానస మలరన్. ౬ 

| కైవవైష్ణవసోమ దిశశులను బొంది 

త్యదుపదిషస్టము వంచరా త్ర ముఖమైన 

విధిని బహు భేదముల బహాుశవిధములైన - 

మూర్పులం గొన్నయదైై తశ+మూ రి నిన్ను. ౭ 2260 

తలపోసి యుపానింతురు, జలజావోా! కొందటు నిను + శై వాదిమతం 
బుల నాచారవిభేదం,బుల శివరూపిగను విధిని $ బూజింతు రజా! ౮ 2267 

| సర్వ దెవమయా! పృభూ! $ సర్వజనులు, నితర చేవతలం గొల్వ 4 మతిగలజను 

లెల్ల ఫిన్న మతుల్ గ్ల + యెల్ల రూప్కములనుదాల్సీన నిన్నె కా కొలుతు రీళ! 

. కనుకనే యెల్ల మార్లములు $ కాంచనచేలధ రా! తలంవ నికొ 

గనుంగొనం బోవుచున్న యవి $ కా దన నెట్లుగుం! బర్వతంబున౯ 

జననముగాంచి మేఘమునం 1 జక్క_6గ వర్లీలి జీవనంబు నిం 

డనెగడు పవ్రోదినుల్ వివిధీనై జగతుల్ దగ బాబుచుండియున్. ౧౦ 2269 

క. కడకు౯ సంద్రము 'చేరెడు వడువున నర్పనము లెల్ల +బవాువిధములుగాం 

బుడమిం గనంబడుచుండియు, గడవట, నవి చెందు నిన్నె * కంజదళాతూ! ౧౦ 
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క. కవులామా! స సత్త్వరజ్య_స్త సమములు ననుమూండు వ వ్రృకృతోధర్మ గుణము_లై 

యమరు౯ టబ్రవ్లోదికభూ,తములు౯ స్థావరముదనుక౮ దగు నవి యెల్ల న్, 

“క ప్రకృతిగుణంబుల యందే పృకటము7గా6 గూర్చంగంబడి 5 నంర్తిల్లెడు నా 
పకృతియు నీయందే తగు సకలేశా! సర్వసృష్టిసాతీవి నీవె! ౧౧ 2272 

ప్రకృతికి నాకు సగోబంధము కలదంటిి బ్రవాదులకు నాకుం 4 బరంగు భేద 
చ మందువమొ ప పృగీకృతియందు నవిష పళ్ళదృషివై నీకంచశనెదియు వెలు 

గానట్టు సర్వాత్మోకత నొప్పువాడనై. సర్వబుద్ధులకు నోశసారసాత! 

సామీవై యువమాన1మిత్షీంవంగా లేక మహిమమునక౯ా వెబట్లుమూధవుండవు 

తె. భవ మిదెల్ల నవిద్యచేగబరంుచుండు, దేవతలు మానవులు మజీశతిర్య గాదు 
లెనదేవాభిమానులేీయందు నొప్పు, నీగుణ పృవాహము సక లేశ! కృష్ణ! ౧౨ 

క. దానిం దగులక యు వ్పెడు జ్ఞానమయుండ వస నికు 4 సతతంబు నతుల్ 

శ్రీనిలయా! యిడుదు౯ా వ వైైశ్వానరుండగు ముఖము భూమిిచరణంబు లగున్. 

క్, వనజాప్తుండు నేత్రములై, తసరు నభం బౌను నాభి $ తగుదిశోలు శ్రుతుల్ 

కన కాంబర! శిరము దివం బనంజను బావువులు బేవవతాధిప్టలుసుమోా! ౧౨౪ 

క. సరిదధీపులు కుకీ యగు మరుత్తు ప్రాణములు బలము $ మాధవ నీకౌః 

దరువులు నోషధుులు నగుకా, బరమేశో! రోవువం క్స్ * పరికింవంగన్. ౧౩ 

. జలధరములు శేశములగు, నిలాధ్యరము లస్థినఖము $ లెన్నంగ నగు ఆ 

పృలకదలిక లగపెరేలుం బృవలు నీకుకా మగగుణి యగు బ్రహతలంపన్ , ౧౩౪ 

ఆ. వృష్టిసిర్య మగును/విమలాత్మ! యవ్యయా 

తత జెలంగి యెల్ల తావ్రులందు 

విలన్ చిత్తవృ త్తిం $ దెటియంగాం దగియుండి 

పురుషు డనంగ వినుతిలబొసంి మిగుల, ౧౮౪ 2278 

క, అలరెడు నచ్యుత! నీలోవల బహువిధజీవవితతిం 4 బరరౌడు లోకం 

బులు తత్పాలకులును జల్మములలోన౯ నూత్తములయిపాలి చెడు ప్రాణుల్. 

ఆ. అండములు చెలంగూ/నట్టు లుదంబర, ఫలమునందు మళశశములునుబ లై 

నొకరి వార్త నొక్క 1 రూహింవంజాలక్క యుండునటు చరించుీచుండు జాము, 

చ, వనజదళాత.! నీవు బహు్శభంగులుగాం దగురూవముల్ ధరిం 

వను దలపోయుదో యది యీభంగవిలాసమె యోను, వాని స 
జ్ఞనులు విశోకులై ముద ముూసంధిల భ్యానము చెయువార లిం 

కను భవదీయమా యళముశగానము వేయుదు శెంకొ శ్రద్ధతో న్. ౧౬ 228] 

ఉ. కారణమత్స ్యరూపమును $ గైకొని యాప్రళయంబునం దకూ 

eum 

mp 

వ్ 66 ur | క్ ల ం _స్తత్వంరజస్తమ ఇతి భవతః వ్రకృళే దుణాః” అనిమూలము, 
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రూ 

పారమున౯ భృమించుచును $ భక్పులం గా చెడునీకు నే నమ 

స్కారము లాచనింతు, మధు1కై టభ దానవచ్భుత్యు రూవత౯ 

శ్రీరమణా! యెసంగి హయశ$శీర్దుం డనందగు నీకు మ్రొక్కెదన్. ౧౭ 2232 

మందరగిరి ధరియింవంగం దగు కూ ర్తాకృతిని నకామముదమునక 

బొందుగం డాల్పిన నీకుక్కా వందితమునినాయకునకుశవందనము లివే,౧ ey: 2238 

భరణం చె కెత్తుటయె విహరణముగా నాడిసూకశరాకృతి నెలమి౯ 

ధరియించిన నీకు నమ్మస్క_రణము లొనరింతు భ క్తి 4 గంజదళాతూ! ౧౮ 

సాధువృత్తి నెసగుజనుల భయంబుం బో, కార్పం జి తృసింహశగళము తనర 

వెలయునట్టి నీకు $ నెలమి నమస్కా_ర,ముల నొనర్హు నభవ! $ జలజనయన! 

చరణ క్కమమున సజ్ఞన,వరు లకు బ్ర మదంబుయనార్చ $ వామనణయూూ_గ్టీక్ 

ధరియించి ముజ్జ్ఞగంబుల్క వరుసం గొల్ప్చిన మవోనుశభావునకు నతుల్. ౧౯ 2236 

. పొగరున విజ్ఞవిగు నృషవూగమవోటవిని౯ గుశారథా 

రం గడలగి మూలయు కీని బరా క్రమ మొ వ్పెడునట్లు కూల్చుచు౯ా 
భృగుకులనాథుండై విభుత $ వింతగ నొవ్చిన రామమూూర్టికి౯ 

సుగుణవుణి ప్ర కాళునకు + బోత లొనర్హును భక్తిమోజంగన్. ౧౯౪ 2287 

రావణునకు మృత్యువుగాం బావనులకు రక్షుకుండుగ $ భాసిళ్లెడు నా 

శ్రీవిభునకు రఘువర్వున, శే వినతు లొన రుం చీ తి యెంతయుః బొంగన్. ౨౦ 

. వాసుదేవుండనం4 బరలి సంకర్షణ పృద్యామ్ననామముల్ 4 భానీలంగ 
ననిరుద్దుుడను నామ 4 మనుపముమై యొప్బ సాత్వతవతియనుశసంజ్ఞ నలరు 

నీకు నమస్కార 4 మోకమలాతు.! బుద్దాకృతి ధరియించి + యమలతముండ 
యి 

వయి దైత్యులకు దానశవాళికి ని భ్రాంతి గలిగించు నీకు య్రగక్కు_లను గూర్తు 

మ్లేచ్చతుల్యు లగుచు 1 మేదినిబొడ మెడు, తత్రియుల వారింపం $ గల్కి_రూప 
మును ధరించు నీకు $ మ్రుక్కు_దు; భ గవంతే!, సర్వళ _క్టివిను 5 సకల మగుదు. 

నీమాయచే జగం బిడి యే మోహిత మగుచు, నేను $ నిది నాయది యం 

చీమాడ్కి_ దురభిమానము, చే మిగులం గుంది యించు1కే నెలుంగకయే. ౨౨౪ 
, కర్మమార్హములను ఫస గలకాలము (ఖ్రమించు 

చున్న; చేను సుతుల $ నుదఫనితము 
దారబంధుమిత్ర * ధనగా త్రముఖముల 

స్వప్న తుల్యములను స్ట సత్యము లని. ౨౩౪ 229] 

తలపోనీ మూఢగముతినైె, కలకాలం బంటె దివ్వ కాంచన చేలా! 

ఖలహరణ! మవావ్రభువ్యా చలించుచున్నాండ నెట్లు చక్కంబడుదునో? ౨౪ 

. అనిత్యంబులగు 'దేహస్యప్రముఖంబుల విషయంబున నార్మ్మబుద్ధిం జేసీ విషరకయ 



262 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

క. కమలామో! స స_త్తషరజ,_స్థ సమములు ననుమూండు వ్రకృతోధర్మ గుణములె 

యమరుక౯ బ్రవోదికభూ,తములుక౯ స్థావరముదనుకేల్ దగు నవి యెల్లి న్, 

శక ప వ్రకృత తిగుణంబుల యందే, సృకటముగా6 గూార్చ్పంగంబడ 4 వ్వర్పిల్లడు నా 

పృకృతియు నీయందే తగు, సక లేళా! సర్వసృష్టిసామీవి నీవె! ౧౧ 2272 

సీ వ ప్రకృతికి నాకు సంబంధము కలదంటి; బ్రృహదులకు నాకు: 4 బరంగు భేద 

క్ష మందు పవపమొ ప వ్రకృతీయందు నవిష 2 క్రదృప్టివై నీకంకుగనెదియు పెటు 

గానట్టు సర్వాత్మ కరే నొవ్వువాండవై సర్వబుడ్దు లకు నోకసారసాతు! 

సావీవై యుపమానీమోతీంపంగా లేక మహీమమున౯- పెల్లుుమాథవుడవు 

తే, భవ మి దెల్ల నవిద్య చేలబర యు చుండు, 'దెవతలు మానవులు మజుతిర్య గాదు 

లెనదేవాభీమానులేయందు నొప్పు నీగుణ ప్రవాహము సక లేశ! కృష్ణ! ౧౨ 

దానిం దగులక యొుప్పెడు, జ్ఞానమయుండ వగు నీకు 4 సతతంబు నతుల్ 

శ్రీనిలయా! యిడుదుకా వె చై,శానరు(డగు ముఖము భూమిచరణంబు లగున్. 

క. వనజాప్పుడు నేతృములై, తనరు నభం బౌను నాభి 4 తగుపశలు శ్రుతుల్ 

కన కాంబర! శరమ్ దివం బనంజను బాహువులు జేవళాధివులుసుమూ-! ౧౨ 

క. సరిదధీపులు కుతీ. యగుక్కా మరుత్తు ప్రాణములు బలము $ మాధవ నీకౌం 
దరువ్రులు నోపషధులు నగుకా, బరమేళో! రోవువం క్స్ $ వరికింపంగన్ . ౧౩ 

పై. జలధరములు శేశములగు, నిలాథధరము లస్థినఖము $ లెన్నంగ నగు ఆ 

ప్పలకదలిక లగురేలుం బృవలు నీకు౯ా మగగుణీ యగ బ్రహూతలంపన్. ౧౩౪ 

ఆ, వృష్టివీర్ణ మగునుశవిమలాత్మ! యవ్యయా 

తృతం జెలంగి యెల్ల $తావులందు 

వెలసి చిత్తవృత్తి $ దెలియంగాం దగియుండి 

పురుషు డనంగ వినుతిలబొసలి మిగుల. ౧౪౮ 29278 

క, అలరెడు నచ్యుత! నీలోవల బవహూువిధజీవవితతిం శ బరలాడు లోకం 

బులు తత్పాలకులును జల్వములలోన౯- సూక్షములయిశపాలి చెడు ప్రాణుల్. 

ఆ. అండములు చెలంగూనట్టు లుదంబర,' ఫలమునందు మళశశములునుబోలె 

నొకరి వార్త నొక్క $ "హాహింపజాలక, యుండునటు చకంచుూచుండు జాము, 

చ. వనజదళె శు! నీవు బవహుీభంగులుగా దగురూవముల్ భరిం 

వను దలపోయుదో యది యీభంగవిలానమె యోను; వాని స 

జనులు విశోకు-లె ముదముశసంధిల ఛా్యానము చేయువార లిం 

కను భవదీయమాా యతశోము4$గానముచేయుదు ఆెంతొ శ్రద్ధత్ "న్. ౧౬ 228] 

G. కారణనుత్స్ వ్రైరూవమును $ గైకొని యాద్ర, శయంబునం సకం 

ర్న ఛ్ 

“స్తత్వంరజస్తమ ఇతి భవతః వ వ్రకృలేల్లు రుణాళి అనిమూలము, 
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em 

పారమున౯ా శ్ మించుచును 4 భ కులం గాచెడునీకు నే నమ 

స్కారము లఎషంంతు, మధు? కై టభ దానవద్భుత్యు రూవతకా 

శ్రీరమణా! యెసంగి హయీశీన్లం డనందగు నీకు మ్రొక్కెదన్. ౧౭ 2232 

మందరగిరి ధరియింవంగం దగు కూ ర్రాకృతిని నికావమముదమునకా 

బొందుగం దాప్పీన నీకుక్కా వంపితమునినాయకునకుశవందనము లివె.౧ ey 2235 

భరణం చె కెత్త్శుటయె విహరణముగా నాడినూకరాకృతి నెలమి౯ 

ధరియించిన నీకు నమ్మస్క_రణము లొనరింతు భక్షి 4 గంజదళాతూ! ౧౮ 

. సాధువృం్తి నెసఃగజనుల ఛయంబుం బో, కార్చం జి తృసింహశగళము తనర 

వెలయునట్టి నికు $ నెలమి నమస్కా_ర,ముల నొనర్హు నభవ! $ జలజనయన! 

చరణక్ర, క మమున సజ్జన, వరులకుం బ (బమదంబులనార్చ + వామనమూల్చిక్ 

ధరియిరచి ముజ్జగంబుల, వరుసం నోల్పిన మవోను$భావునకు నతుల్. ౧౯ 2296 

. పొగరున విజ్ఞపింగు నృషవూగమవోటవిని౯ గుకారథా 

రం గడలి మూలయు ని బరా కమ మొ వ్పెడునట్లు కూల్బుచుకా 

భృగుకులనాథుండై. విభుత 4 వింతగ నొప్పిన రామమవా్రికిక 

సుగుణముణి పృకాశునకు 1 బజోత లొన రును భ్క్తిమాజంగన్. ౧౯౪ 2207 

రావణునకు మృత్యువుగాం బావనులకు రతుకుండుగ 5 భానిల్లెడు నా 

శ్రీవిభునకు రఘువర్యున, శే వినతు లొన రుం బ్రీతి$ యెంతంయుః బొంగన్. ౨౦ 

. వాసుదేశ్రండనం $ బరలి సంకర్షణ పృద్యూమ్న నామముల్ 4 భానిలంగ 
ననిరుదుండను నామ $ మనువవమై యొప్ప సాత్వతవతియనుశస సంజ్ఞ నలరు 

నీకు నమస్కార 1 చూకమలావ! బుద్దాకృతి ధరియించి గ యమరలతముండ 
య 

వయి దైతు్యులకు చానీవాళకి విభ్రాంతి గలిగించు నీకు య్రగక్కు_లను గూర్హు 

మ్లేచ్చతుల్యు లగుచు 1 మేదినిబొడ మెడు, తత్రియుల వారింవం 4 గల్కి_రూప 

మును ధరించు నీకు $ మ్రైక్కుదు; భగవంత!, సర్వళ _క్టివివు 4 సకల మగుదు. 

నీమాయచే జగం విది యే మోహిత మగుచు, నేను 3 నిడి నాయడి యం 

చీమాడ్కి_ దురభిమానము,చే మిగులం గుంది యించుశకే నెబుంగకయే. ౨౨౪ 

| కర్మమార్లములను 4 గలకాలము శ్రమించు 

చున్న; చేను సుతుల 4 నుదవనీతము 

దారబంధుమిత, $ ధనగాత్ర్రృముఖముల 

స్వవ్న తుల్యములను 3 సత్యము లని. ౨౩౪ 229] 

. తలపోనీ మూగ ముతినె, కలకాలం బంధె దివ్వ? కాంచన చేలా! 

ఖలహరణ! మహాప ప్రభువా, చలించుచున్నాండ నెట్లు 3 చక్కంబడుదునో? ౨౮ 

ం అనిత్యంబులగు చేసాప్రముఖంబుల విషయంబున నాత్మ బుద్ధిం జేసీ విషర్థయ 
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చిత్తుండనై నీతో పృసుఖదుఃఖాది ద్వంద్వంబుల విహరించుచు సాంద్ర, తమ స్సావ 
హొంచుటం చేనీ యాత్మ షి చ్చీ యుండవగు నిన్ను 6 డెలియజాలకుండుదు. సలిలంబుల 

నుద్భవిల్లు తృణాదులచేం గవ్పంబడినజలంబులం బరికించి కనుగొన జాలక 
యెండమాన్రలు జలంబులవలెం దోంచిన వానిన్తై వరుగెత్తుమూడఢ్డుం డగుజలాభి 

లాషి తెజుంగున మాయాచ్చన్నుండవగు నిన్ను జక్క_లగ విచారించి తెలియం 
జాలక వరాజ్యాఖుండ నై ఫఘోరసంసారంబునం దె సృవ_రించుచున్న వాడ. 
మణీయు నోవువానుభా వా! కామకర్శ ములచెే నడం: ద్పోక్క_ం౦బడి విషయ 
సంస క్షంబులగు నిం (ద్రియంబులన నిటు ౩ నాకర్షింవంబడిన మనస్సు విషయవాసనా 
సమన్వితమితి నగుట చను నిరోధింవళ క్షు కుండను గాకయున్న వాడ. అసమస్ధండ 
నగు నట్టినే ని _తృరుణంబున నసజ్జ్ఞనులకుం బొందళక కంచె కాని నీపొదనూాల 

ముల నాశ్రయించితి. ఈశ్వరా తయ్యుదియు నీయను గ్ర హం బె కాని వెజటొండు 
"కాదని తలెంచుచున్నా డ, వద దృనాభా! పురుషునకు సరపారవిము క్రీ కలుగుకాల 
మొనళహాడినతటి సాధ్గునే నేవామూలమున నీపాదారవిందములపయి బుద్ధి పన 
రలు. జ్హానస్వరూవుండై, సర్షజ్ఞాన కార ణాత్తుండై, పురుషులకు సుఖదుఃఖములను 
గలిగించుకాలాదులకు నియామకుండై, సర్వవరివూర్షుందై యనంతళ క్లివిలనీ 
తుండై, చిత్తాధిష్టాతయగు వాసు చేవ్రండై , యహంకారాధ్యి్య_తయగు ' "సంకర్ష 
శాత్యయై, ; బుద్ధ్యధిష్టాతయగు ప్రద్యుమ్న రూపుడై, మనోధిషస్టాతయగుననిరుద్ద 
రూపుడై వెలయయుపర మేశ్వరునకు నీకు నమస్కారము. శరణాగతుండనగు 
నన్ను రత్సీంపవుమని సం స్తుతించు టయు. 30 2298 

నలువదియొకండవయ థ్యాయ ము, 

-అ౮౦ రామకృష్ణునకూూరుండు మధురం జేరుట. $ఆా- 

క. అనీ య క్రూరుడు వినుతిం,చిన భగవంతుండు న్ఫహరి $ నీ శ్రకృష్ణుండు వ్ర వీ 

ఆ. 

చ. 

తిని జలవపలం గనంబజుచిను తనరూవము మటుగువజువెం 1 దత ణమాత్ర న్, ౧ 
న_ర్తకుండు తనదుశనాట్యముం జూపిన కరణి హూరియుం దనయ+ఖండ రప 
మళ్ట్డె యుజ్జగింవ $ నక్రూరుం డారూప్క, మగవడమి నెటింగి +? యా త్రీవడుచు. 
జలములనోండి వెల్షడుచు శా స్త్రనిథానము దప్పకుండ ని 
మ్లుల నపుడే యొనర్పంగనుకబోలిన కర్మము లాచరించి యా 
ఖలదమనుం డొనర్చిన య+ఖండవమవా త్రము జూపు కార్యముం 
దలచుచు విస్మి తుం డగుచు $ దద్గ ద్ద )థ మెక్కెను సంళయించుచున్. ౨ 2296 

. వారి హృషీ శశుం డస్టూ,రు $ నంతం గాంచి 
పలికి ధరయందొ నభముందొ $4 సలిలముందొ 

యద్భుతంబగు విషయంబు 1 నరనినట్ట 

చంద మగవడుచున్న దోకసాధువర్య! 3 2297 
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మ. అని చపృశ్నింప శ(ఫల్క_సూను( డను దేవా! భూమి న శ్ ౦బున౯ా 

వనముందుం గనయజాలు చి త్ర ములు విశ్వవ్యాప్త వరామమనకా 

సన కాదుల్ తెలియంగంజారని మవాోోశ్చర్భ్ణ ప్ర, ప దానూనళ్ 

కిని రాజి ల్లెడు నీళశరీరమున వో ర్రీల్లుం గదా? మూడంగన్. ౪౮ 29298 

*డ్త,ఆ నినుంజూచు నాకు నొకకయద్నుతమేమి కనంబడు౯ విభూ! 

గానఃగశరాదు క్రొ, తృదిగం 1 గన్బడునయ్యది యేది బ్రహమా 

నే నినుజూచురోండ ధరకణి౯ా దివి నీటను జి త్ర మెద్దియేః 

గానంగనా నదెట్టు! నినుం$ గాదని యెద్దియు చసేదుదూ+డలన్. >% 2299 

అని గాందినీతనూజుండు, వనజాతున శెబుకపజచి 4 వారి నిరువుర౯ా 

వనజా పుం డ_స్హమింపం,గ నున్న తజ స్యందనంబుం $ గడు రయ మొవ్చన్. ౬ 

లే. తోలుకొనిపోయి పశ్చిమతోయరాశి 
వనజ బాంధవుండుం గ్రంంకం $ బాటునప్రుడు 

మథుర జేర్చెను, దోవ గ్రాగీమజను లెల్ల 

నచ్చటచ్చట గుమిలనాడి $ యాదరమున. ౬౪ 2301 

క్ర ఆవసు దేవకుమూరుల, శ్రీవల్ల భులం చ్చి యంబుశచెలంగ6 గనుచు న 

స్టే వర్షిఖ్లీరి మావుల, వేవేగ మరల్చుకొనెడు 1 విధముం దలయకే. ౭ 28302 

చ, అంతకుముందె నందముఖు 4 లౌవ్రజవాసులు పోయి ప త్తనో 

పాంతవనంబుం జేరి హరయాతని జ్యేస్టుం డదెళ్లు నత్తురో 
స్వాంతము లుల్ల నీల్ల బురశవర్య మ దెవ్వుడు కేంత్తుమో యటం 

చంతయుం గోరం. జూచుచు నోీదేజతనంబున నుండి రంతలోన్, ౮ 2౨03 

చ హరి జగదీశ్వరుండు తమీయాగమనంబునె కోరు నందభూ 
వరముఖులం దమికా గలిసీ 4 భక్తుని బీ తు గాందినీసుతు౯ 

గరముం గరంబుచేం గొనుచుం $ గమ మ్రతరస్మి త మొప్ప నట్టు వి 

క్క_రణి వచించె; సంద నము? స్ట గైకొని ముందుం బురంబుం చేరుమా! ౯ 2804 

చ. భవనము. జేరు మే మిచట + వాసముచేసీ దినంబు. బుచ్చి వేం 

కువం బయనంబు చేసీ కనరగోరెద మమ్గథురాపురంబు, నాం 
గ వినుచు గాందినీసుతుండు 4 కంజవిలోచన! యిందు మిద్య్వయం 

బువదలి యొంటిగాం బురికిం $ బోవంగనొల్లను నమ్హు మీనుడిక్*- ౧౦ 2805 

చ. విను మొకమాట భ_క్షజనబృందమునం గడుం బ్రీతిగల్టు వాం 
డనంగ బ్రసిద్ధినొంది సకశలాధివతిత్వము నూని యొప్పు నీ 

రా గల నన ల 

*యత్రాద్భుతాని సర్వాణీ భూమౌ వియతి వా జలే తంత్వానువళ్యతో బ్ర; బ్రవ్మక్ కిం మే 

దృవ్యమివాద్భుతం” ఆని మూలము, 

తాం-భాగఎ-ాతిన్నే 
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వనయము భ _క్టి నీదుచరోణాబ్బములంగల నన్ను వీడలాం 

జనునె; యథోత్షజా! బలుని 3 సంగతి నాగ్భహమందు నిల్వంగన్. ౧౧ 2806 

. అరుగు దెమ్లు విత్రుశలన్లై గోపాలకు, లోసుహృ_త్తమా! మహోద్యమమున 

నరుగుదెంచువారు $ త్వర మమ్మును సనాథ్యులనొనరింపు నన్ను గేబనువవలదు. 

గృహమెథులమగు మాగగృహములం బాదరజంబున నతిపావశనంబులుగను 

చేయుమాా; వదసరశనీరుహూరజమును గడిగిన జలములీేకణములం గడు 
నిలయాంగణంబున $ వెలయు దేవతలును బితరులు నగ్నులు 1 వితతతృ_ప్టి 
నొందుదు; రాయం(మ్రి శయుగళంబు గడిగి యాబలిచ, కృవంర్థి నీ సులయశంబు 

. గాంచి గొవ్పందనములేగ నె నసమానమా 

భాగ్యమును సతంబుం + బడ యంగలిగా 

నెలమి మిగులుచుండ 4 నేకాంతభ కుల 

గతిని గాంచెం దుదిని $ గమలనాభ! ౧౪౮ 9308 

. తావక చరణమోొళీన ! పావనసలిలంబు బే పోవంచ త్రయము౯ 

గావించు బవి త్రము గం, గావాహీని యసుచుం 'సృష్టోకంజదళాతూ! ౧౮౪ 

జలముల నవాషనినె శ్రి నీ గళుం డౌదలం దాళల్చె మట్ సోగరువు త్ర తులు నా 

సలిలములచేత స్వర్ల, స్థ సలవాసము గనిరిగాచె / సర్వసు 5౯, న్ 9810 

. సర్వజగన్నా థ సాత్వతనాథ పుణ్యశ్టొ క మునినాయ$శకార్చితపద 

సారస! వుణ్యసంక శ్ర శ్రవణ కీ రన విభూ నారాయణా నీకశనతు లొన రు 

ననిషల్కు_ నక్రూ,రుం 1 గని కృష్ణం డి ట్లను యాదవంద్రో, హి మై 1 నట్టికంసు 

వధియించి యోామింయబలచేవయుతుండనై సుహృదులకుం వీ! తసొరిదిలనార్చి 

. మాగృహంబున కరుచెంతు $ మి త్రవర్య! 

యిపుడు మము వీడిపొమ్మని స్ట కృ్షుం డనిన 

నతండు మూ తేమిపలుకళే ఫే యాత తృతృ్సి విం 

గనక మథురావురము చొచ్చి $ జనవతికిని, ౧౮ 28] | 

తనకార్య మెల్లం జక్క_ంగ్య మనమున కెక్కంగంటబెల్పి $ మహిపుననుజ్ఞం 

గొని నిజగృహమునకుం బోయె నిటకా భగవంతుండై న] కృృష్ణుం చెలమిన్. ౧౮ 

ఖరకరుం డపరాహ్లాము నే వరుసనొ మోజంగంచేసీ 4 వాడికిరణముల్ 

'హారికిం బ్ర తిగం జల్ల నొ నరింవ సాయంతనం బశ$నంగం జనుతటిన్, ౧౯౪2818 

. పాలధరులసాడి' గోవకగీణాన్నితు డై డై మధురాపురంబు ని 

మ్రులం గనుకోర్కి._ మైం జనియెం $ బూజ్యతరస్సటి కాళ్ళనిరి తం . 
బులగుచు నున్న తంబులయి $ పౌాల్చెడు గోస్రరములొని'కేతనం 

_ బులందగు ద్యారముల్ గలిగి 1 ఫూర్వర మయ్యది పాల్చు నెంతయున్. ౨౦ 
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ఉ. ఉన్న తిమించిపా బామమున 4 నొప్పుచు నున్న కవాటతోరణా 

ein 

ఇ న్నెతం జూడనై తగ నసోలింవులు మెచ్చల మించియుండెె నా 

వన్న ళరణ్యుం డట్టివురి 3 బాగుగం గాంచె గభీరమై జలం 

చెన్న సమృద్ధ్వమె విలయ నెంతయు నప్బ్పరిఖల్ కనంబడన్. ౨౦ 2315 

తామ్రలోహమున నిోత్తడిచేత నిర్మింహీనమరు ఛాన్యాదికోకస్థుములు చెక్కు_ 
వెలముణా నా రామీాములు దవ్వులందగు నువవనంబులు చూడోనొప్పియుండ 

సౌవర్త ర్లమయచతుప్పథములు హార రృర్టిగ తారామముల్ శిల్ప కార కాండ 

ములు చెరి కూర్పుండతఠగల రంచుం గట్టినరచ్చపట్టులు నితగరగృహవరము 

. లొక్క_విథమున నందంబు + నొగినిగార్చం 

గాంచం దగియుండె నవ్వురి ? క క మ్రువజ, 

ములును వైడూర్యవిద్రుమీములును నీల 

మా. క్లికంబులు పచ్చలు 4 మహితరీతి. ౨౧ 2816 

బ్రితరములగు చారునుణి, చృతతులు దాపంగంబడిన $ రమ్యవలభు లు 

న్నత వదికలు గవామెయతవివరము లకు భీత్తు 9 లరుదుగ నుండన్. ౨౧ 

కలరవములును మయూరము, లలరుచుం గూర్పుండి మంజుూలాలావము లక్ 

గలిగించుచుండె విను వా,రలకు౯ా సతతంబు వింతలే బ్ర మదము మిగులన్. ౨౧౪ 

. రథ్యలం దావణములందు + రమ్యుచత్వ 

రముల నితరము లై నమార్షంబులందు 

సలిలములు చల్ల నయ్యవి$చాల సొంపు 

గాం గనంబడుచుండె నిశక్క_ముగ మజీయు. ౨౨ 2819 

, నవ్యాంకుర మాల్యంబులు, భ వార్టాితుతతండులములు $ పరమళుభదముల్ 

సవ్యములగు చేలాలును, దీవ్యన్గార్హముల( జల్లం $ దేజరిలెం గడున్. ౨౨ 2820 

.మణటియు దధిచందనములొగి $ మంగళ "ర్థ 

ముగను జల్ల (గ బువ్చదీోీవగణ మళ 

పల్ల వంబులతో౮హాడి $ యుల్లసిల్లు 

వూర్ల కుంభ ంబు లొకరితిం $ బొలుచుచుండ. ౨౨౪ 2321] 

ఫలగుచ్చంబులు వ్రైలల, విలనీలు రంభా క్రముకసుశవృత.ములు వతా 

కలు ద్వాద తాంగుళంబుల, క కొలంతకు. దగియున్న యట్టి $ గుడ్డలు తగంగన్ ౨౩ 

స్కతిసద ద దాషరంబుల్య బ్ర బతిచేయయంగరాని రీతి ? భానిల్ల గ భూ 

నకం దొడవై యావురో ముతిలోళకముగాం గనంగ శనయ్యి౯ మిగులన్. ౨౩ 

. ఆనకదుందుభి సూనుల్పు శ్రీనిలయులు మిత్రకోటి 4 చేరికొలుచుచు౯. 

రా సరపతిమార్షంబును నే నితో ఫ్టిత్సోవము లొవ్వు + నెసరాడు మథురన్ . ౨౩౪ 

4 
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క. అపుడు వ్ర వెశించిరి ప్కారపురంధ్రులు కృృష్ణ్టమ్వూ్రి 4 రాముని గను వె 

డ్క_ పొడమః ద్వరపడి ప్రాస్కాదవటల మెక్కి_రి మనోముూదము ఫలియింపన్. 

మ, హరిం జూడక౯ దరమాణచి_త్తలగు నాయబ్లాయులం గొంద జుం 

బరభూషావళి 'వ్యత్యయంబుగనె న$వ్వం జూవణుల్ తాల్చి య 

క్కి_రి హర్ష న్టింబుల; నొక్క._కొొంద అబలల్ కృృష్తుక హలిం జూచునా 

దర మెంతో త్వర వెట్టంగా జతలుగాం $ డాల్చంగ నౌభూషలన్. ౨౪4 2826 

ఆ. కటకకుండలాదిశకముల నొక్కొ-క దానిం 

టోెడిగి యొక్క_దానిం $ దోొడుగ మజుచి 

హర్ష మెక్కి రందు $ నంగనల్ కొందటు 

నొక్క చెవికి కమం $4 జక్క_ బెటి. ౨౫ 9397 
వ్య రు 

నీ చూడం బోయిరి కృష్ణు 3 సుదతులు మజికొంద టొక్క_వదంబున)నొక్కనూవు 

రము దాల్చి పోయిరి $ రమణులు కొందటు నొక్క నెత మున కోచక్క_ నై నం 
గాటుకంబెట్టి మోగమునం బోయిర్కి కొంద అప్టాతన్నేతు లయ్యవసరమున [ను 
భుజియించుచుండి యవ్వుడజె దానిని౯ మాని వరుగిడి రొకకొంద$ీటు రమణులు 

లే, మంగళస్నాన మొనరింప $ మంచినూనె 
నంటుకొని స్నాన మొనరించు 1 వ్యవధి లేక 

యళ పరువె_త్తి రొకళొంద 1 అబ్బముఖులు 

నిదుర పోవుచు ధ్వని శ్రుతుల దవులం గనె. ౨౫౪ 2325 

చ. త్వరవడి లేచి యవ్విధినె $ వ_స్హము నెక్కిరి కొంద అంగనల్ 
మురువుగం జిన్ని బిడ్డలను $ మూర్కొనుచుం దమి _స్తన్య మిచ్చుచుకా 

మురహరుం గాంచు వెడ్క_ మెయిం బోయిరి వారిని డించి యిట్టు లా 

పురమున నున్న నాధ్వులు ప్రభూత ముదంబున వచ్చుచుండంగన్ ., ౨౬ 2329 

న య గ వీ nn మ్, అరవింద కుడు ప్రాఢలీలలను సె) రాపాంగ దృష్ట్యాన్న తె౯ 

సరసీరు డ్రి పుతుల్యవ క్రృలమృదు$ స్వాంతంబులక్ లీలమె 

హరియించెకా మదనాగరాజగతి నౌయ్యం బోవు చుక భార్దవీ 

స్థిర వాసం బగునాత్మ దేహమున నిగచ్చెక నే తృసంతోషమున్, ౨౭ 2380 

చ. తరుణులు వారు వల్మలును + దామరసాతుని విన్న వారా కా 

న రయమున౯ా మనస్సు లొగి $ నారదవందితుం తై చెలంగు శ్రీ 

హరివయిం బర్వ నిశ్చోలత 1 నచ్చట నిల్చిరి శ్రీశుం గాంచుచుళా 
మురరిప్ర దృక్కి ఎతంబులను $ బొల్పుసుథారస మషప్టైనోశకంగన్. ౨౭4 288! 

చ. మనసులు ముత్ప్స్రవాహపణీమగ్నము-లై తగ విప్పియున్న స్వీ. 
యనయనసత్పథంబున మవాత్తు మనోగతు సంప్రమోదమూ '. 
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_ర్పిని బిగి 7 శగిలించి స్వళ కరిరములం బులకల్ చెలంగ న 

వ్వనరుహనాభుం జూడమికి $ వర్తిలునట్టి మనోవ్యథల్ చనన్. ౨౮. 2332 
. పరమానందము గని రప, డరిషడ(ర్లమ్లు గాల్పి 4 హరిని గొలుచు నో 

ధరణ్ళ! పరీకీత్తూ!, తరుణీమణు లంత వనజ+దళ నెత్రు, వారిన్. ౨౮ 22౨3 
. అరుదుగ నొ వృడు హర రృ శాఖరములపై నిబ్బ్ప నై నె జగాఢ చీ త్రి 

స్ఫురణ౯ వికసిల్థిన ముఖ్య సరనీజములు వెలయ రాము $ బసహ్రాయుధునిన్, 
. సురుచిర సుమవర్ష ంబుల్క గురియించుచు6 బూజనప్పీ $ కోర్కిం గనుచుం 

డిర్సి సాధుభూసురులు శ్ర హరిమై బలదేవువై6 బ్రశహర్ష ము వరంగన్. ౨౯ 
. అతుతలను దధిన్ $ ని రామజలపూర్ల, కలశములను వోరశములను గాని 
కలను జందనమునం $ గడంగి వూజించిరి, పరమడై వత మనుశభావ మలర. 3౦ 

. పురకాంత లంత నాసోదరుల౯ నరలోకమునకుం 4 $ దగునుత్సవము౯. 
బరమంబును గలిగించెడుు, నిరువముజేజులను పీర1నిం బ్ర తిదినమున్, 30y 2337 

. కనుంగొనుచుండు గోపికలు $ గాథతవం బదియెట్టి జం! ము 

న్న్నానరిచినారొ? యంచుం బి బయ మొప్ప నుతించుచుం బల్కీ; రంతటకా 
వనరుహనెత్రు,. డమ్తథుర 31 _ఖాతృయుతిం జనుచుండునంత నొ 
కని రజకుల గనుంగొనియెః 1 గ్ర, తరాంబరవాహకుం దగన్. ౨౧ 9౨8 

గ హించుట. ళు -ఫు0్ర (శ్రీకలపుండు రజకువధించి వస్త్రముల గ్ర 

. అరు దెంచుచుండె వాం డంబరములకుకా చెక్కువిధుల 4 వర రంబుల సుం 
దరముగ వెయం జూాలును, హరి వానిం గాంచి యిట్టుశలనియెం జతురతన్, 

“ద, ఇరువుర మేము గట్టుకొన 4 నెంతయు నర్హ్యములై చెలంగు నం 

బరములం జక్క_(7గా నుదికి $ భానుమరీచులు సోకంజేసీ య 

'చ్చెరువ్రగ వర్ణ ముల్ గలుగతబెనినవాని నొసంగుమా నువా 

త్రరమగు శే శ్రేయ మబ్బు నిదతప్పదు నీవిఫు డిచ్చిలేనియున్. 3౩౨ 2840 
అనుమానిండో మోయ, యని యన్ని6ంట6 బూర్షుం డగుచు $4 నఖిల జగములకా 

జనియింపంజేయు దై వము వనజాతుం డిట్లుతన్ను' ఏ బృార్టించుటయున్, 3౨౪ 

. జనపతిభ అర్యుండై మదము $ వబాలంగం గప్పుట నించుకుత యుకా 

గనుంగొనం జాలనట్ల మదిశగల్లీన యారజకుండు వట్టం జా 

లని రుషయూని నిందను గశలంగెడు చి త్రము గల్లునట్టుచో 

యను దగుమాటలం బలికి 1 నాత్స విశద్ధియె శేకపోన్రటన్. 3౪. 98342, 

మ, ధరణధ్రంబులం గానలం విరుగుట 1 ద రెమిపల్కంగ నె 
— 

* “దృష్ట్వా యాచత చాసాంసీ భాళతాన్యత్తుక్సమానిచ, చేవ్యావయో స్పముచితా న్యంగ 

వాసాంసి చార్హ తోక, భవిష్యతి వరంశ్రేయో దాతు_స్టే నాత్రసంశయః” అని మూలము, 
Wy 
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క్షరణికా వర్చిల నించుశేని యెలుంగంగాలేని మూర్తుల్ గదా 
వరికింంంగను మీరు కావుననె యీబ్బంగి౯ మహో క ౦బు లం 

బరముల్ గోరంగరా దటంచు నెదలకా $ భావింప "కత్యుద్ధతిన్. 3౪4 98345 

"చ, వలికెద రేల! మోరుకశు భాసిలునిట్టిమవో ధ్ర ర వస్త్రవం 

కులనెసతంబుగట్టుదురె 3 కోరంగవచ్చునే! రోజరాజయోా 
గ్యలలితవ స్తువారముల $ నక్క_ట! బాలిశులార! వేగమే 

తొలంగిచనుండు చాలు నికకధూ _ర్తత మానుండు వాండుపొాం డిన్, ౨౫ 2844 

చ, బ్ర తుకయం గోరినకా దగని $ వాంఛల నీగతిం గోరరాదు త్త 

పపేభటు లపై మిము చెజఠథబట్టియుం గొట్టియు నున్నవి_త్త త్త ముం 

దతింగొని పాజందోలుదురు; న దర్పముమాని తొ'లంగుం డంచు నీ 

సి రజకుం డవాచ్యములు గాయ దగువల్కుుల నొవ్వ నాడినన్. 3౬ 2845 

చ అలిగి యశోదపుత్రు తుడు కరాగముచే రజకో_త్తమాంగముకా 
దులువలు పల్కు. ల్కు_లను స  పోంినయట్టులు : వల్క_కుండ6ంగా 

నిలను శరీరము౯ వదలిశయీ పడునట్టుగం గూల్చె; వానినిం 

నొలిచవెడు వార లట్టిమడురఠగుల్ గలమూటలం బాణినై చుచున్. 3౭4 2346 

క *పలుత్రోవలం బడిపోయిరి, జలజాతుడు వలయు నవ్యశసనములం సొనియె౯; 

బలదేనుడు హరియును మేల్క్ వలువల నిష్టంబురీతిం 4 బరికించి తేమిన్, 3౮4 

క, ధరియించి రంత శిజ్టైర్ధిబరముల గోవకుల కిచ్చి + వారలు ప్రీతిక్ 

ధరియింవ మిగిలినట్టివి ధరణి౯ బడియుండవైచి 1 తరలిరి న్వేచ్చన్ . 3౯ 2846 

తెర్రి శ్రీహరి తంతువాయునిమాలా కారుని సంభావించుట. థా 

ఉ. వారలు పోవుమార్లమున $ *వాయకుం డొక్క_ండు వచ్చుచుండి యా 
సారసనేత్రులం గని యెసంాడు ప్రీ తివిచిత్ర, నస స్త్ర ముల్ 

నేరువుమణ నెట్టి విధిశనిం గయిచేసిన మేరా యవ్విథం 
బారసీ వాని, నిచ్చి తగిశనట్టులు వేషము లొవ్పం జేయుచున్, ఈం 2349 

చ. వరుస నలంకరించె బలీోభ ద్రుండు కృష్ణుడు సెక్కు_భ ౦గులం | 

బరలాడు వేషముల్ తనర 4 బాగుగ భూషితులౌచుం "బర మం 
దురుమహ మొప్ప భూషల మోహో _త్రమరితి నలంకరింవంగాం 

గరిశిశువుల్ నీతానీతసు గాత్ర, ములం దగివాల్పు. 'నట్టుగన్. 6౧ 2౨50 

* “దు ద్రుసస్సర్వతో మార్షం వాసాంసిజగృే బా౭_చుర్ధితకి, వనీ సిత్వాత్మప్రి, వీ యేవ సే చే కృష్ణస్సంకర్ష లా 

స్ప్రథా” అని నూలము. ].“కకస్తు వాయక క ' వీ తిక” అని మూలము, “పాయక స్తుళుపాయవిశేవు” 

అనివ్యాఖ్య. 2 “బచాలగజా 'పర్వణీవ నిళానిత ప అని మూలము. 
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. విలనీప్లిర; భగవంతుడు జలజాతుం డంత సుప్రశసన్నుండయి యి 

మ్థుులం దనసారూవ్యం లీ, యిల బరవమంబయిన నిరియు 1 నిద్ధబలంబుల్ . 5౧ 

| అతిశయైశ్వర్యముక స్మృతి $ యలరునట్టు 

లంద్రియంబుల పాటవ 1 మెసయగునట్లు 

కరుణమోణుంగ. నొసరగాను + వరము లంత 

వారలిర్వురు కదలి గరభీరగతుల. ౪౨ 2352 

. చనుచు మాలాకారు 4 సదనంబుం చేరిరి వాయు నుదాముడకోవణలు వేర 

రామకృష్ణులు చాయగ $ రయమున లేచి వర్షము భూమిసోశంగ 4 సాగిలంబడి 

వందన మొనరించి ? భ వ్యాసనము లిచ్చి కారుచుండంగ చేని $ 5 రిపాద్య 

మిచ్చి యర్ధ్య్యాదుల $ నెల్ల నొసంగి సత్సుమవోరములం బ్ర వీతి$ శో భిలంగం 

తే, జేసి గందంబుం బూనీ య$చ్చెరువు గాం 

టొ 

దమ్హులం బిచ్చి మణీయును 4 దగినయట్టి 

యాతిఫయంబులను $ వారి నలరంచేని 

తదనుచరుల సమర్చించె $ దగినవిధిని. ఈర ౨౨53 

, అంత నతండు వల్కె_ నిటులాపర మేళ సరమూ ర్థులైన మో 

రెంతొ యను గ్రహంబు తగ 1 నిప్పుడు నాగృహసీమః జేరుటక్ 
సంతస మయ్యె; 2 నాదయిన+జన్మ ము సార్థక మయ్యె; మత్కు._లం 

చెంత" పవి తే తీమయ్యెను బళ్ళవ్ర జముకొ సురలు౯ా మహర్షులున్ రల 2354 

. అరుదుగ. దృ_ప్పినొంది నను $ నాదృతిం గావంగగ6 బూనునారు మో 

లిరువురు లోకకారణులె $ యిఫ్లు జగంబుల కేమవృద్దుల౯ 
స్థిరముగ నిల్బం గోరికలం 4 జెందియె యూావరరూవముల్ తగకా 

స్ర నవతార "మొందితిరి 4 త త్త _క ము మీ దెలుగంగ నేర్తునే ర౬ 255 

. సర్గభూతములకు $ సములును నుహృదులు నయి జగదాత్తకు $ లైన మోారు 

నేవించువారి సం్రభావించుచుందురు; విషమదృష్టియె లేకవెలయుచుం ద్దు; 

భృత్యుండ నగు నేను 1 నేపని మాకొనఠింపంగాం దగుదు నాశరీతి నెన్ని [షన 

యాజ్ఞ చయుడులో కశమందుమిోకుని యో జూడ గుటాక్క_టియెతలరపంగబురు 

, కును మవోనుగృ హం బని + వినయ మలర 

విన్నవించి సుడాముండు 1 విమలమైన 

జ్రీతిగల చి _తృమొపవ్పల $ శ్రీవారి హాల 

ధరుడు ను_త్తమమాల్యముల్ $ థార్యుము లని. 'ర౮ా 2౨56 

మనములం గోరుదురని వాాసనలక్ వెదంజల్లు సుప్రశళ _స్తకుసుమరా 

జిని గూర్చిన వరములను, ననజాతు ద్యయమునకును శ భ_క్టి నొసంగెన్. రోగా 
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చ. హరి బల దేవు లంత ముదశమందుచు మిత్రు లంగూడి వాయకుం 

డరుదగుభ _క్రి చె నిడినీయట్రి యలంకృతుల౯ గృ గ హించి యా 

దరణముమోణ వారు వరీదానస మర్గులు గాన ఛి కిత్ర 

త్సరుడయి మొక్కి యున్న యల1వానుని గోరు వరంబులం జనన్. ౫౦ 2358 

. అతం డఖిలాత్త్మకుండయిన $ యావర మేళ్యరునందు నిళ్చులం 

బతులమునై న భక్షి పరమాత్తుని భక్తులతోడిమెతి భూ 

తతతివయి౯ నితాంతదయ 1 తేవ్పకయుండ నొసంగు మంచు స 

వృతి నడుగంగ శ్రీహరియు $ మానసమందుం జెలంగుసత్కృృవన్. ౫౧ 2859 

చ. వరముల వానినిచ్చి మణి 1 వంళ వివృద్దిని గల్లంజేయు చెకా 

ein 

నీరుల నొసంగి యాయువును 4 బేకురం గాంతీయశంబు లొప్పంగా 

వరములః డానే యిచ్చి బలోభ' ద్రునిగాడి యనుంగుగోవకుల్ 

పరిచరులు౯ా భజింవ నృపోపద్ధతిా యెం బురంబుజాడంగన్ . ౫౨ 2860 

సా యయా 

నలువది రెండ వయ ఛ్యాయము. 

-ఇప్రుర్రి శ్రీకృష్ణుడు కుట్ట ననగ హీించుట. రిఆ- 

. అరుగుచు రాజమార్లమున $ నవినుతాపతి యంతంగాంచె సుం 

దరి మయిఫూంత లొప్పుగ గీనంబడు పాత్రములక్ ధరించి ని 

ర్భరమగుయావనం బలర 1 భ వ్యుతరంబుగ మోము గన్సడక౯ 

ధరణిప్టసాధము౯ గుజిచి $ తాం జనుకుబ్దం ద్రివక,గాత్రినిన్. ౧ 286] 

. కనుగొని యెల్ల వారికి సుూఖ పుదుండె” పర మెళ్యరుండు మో 

మునం దగునవ్వు కస్పడంగం $ బోలంగ నిట్టనియె౯ వరోరు! చ 
క్కనిగతి నొప్పు నోసుదతి! $ క్రన్ననం బోయెద వీమవోనులే 
వనములం గొంచు నెవ్వతవు! $ 'ఛేవ్యము లీయవి తెల్పు మేరివో? ౧4 2862 

. ఉన్నదియున్న యట్లు హిత 4 మొవ్చంగం జెవ్చు వినంగం గోరుమూా 
కన్ను లమిన్నరో! రుచిర 1 మైతగు నీ మెయివూంత లము మా 
యన్నకు నాకు; శ్రేయ మగు; $ నందున నీకును సత్వరంబుగా 

నన్న వచించె నయ్యోదియు $ నాదృతి సుందరరూవ ! నే నిటన్. ౨ 2368 

డానీనై యుండుదూథా తీ (్రళ్యరుండు కంసునకు మెచ్చులనార్పు దానను;ద్రి, వృక్క 
యని పి పిల్వంబడుదు; రాజునకు నర ౦బులౌె కలవంబులను గూర్చం 4 గాందగువని 

నాది; య క్కార్యముశనక౯ రాజు మెప్పును గాంచితి నాకూర్పు 4 కలవములనె 

కంసభూవతి మదిణగరము మెచ్చును, మిరు తప్ప నిం వ్వ రుశ_తృమములైన 
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చే, యిట్టి యనులేవనముల ధశరింవ నర్ద్హ్రు లనుచుం దద్రూ,వసౌష్ట్రవమునను సౌకు 

ర 

బై 

మూార్యుమున రసిక త్వసోమ్యుక్షి ఎతములంబలుకులం జారువీశ్ణీములను మిగుల. 

మతి ముదమున జొక్కల్ల న్యాయతివయు నాయిర్వురకు మవోదృతి సాందృం 

బతులితమునై మహీశ్యార్డతమమునై తనరునట్టి $ యనులేవనమున్. ఈ 2865 

వలనీనయట్టులుగా వ్యారల కిచ్చెను; (శ్రీహరియును 1 రాముండును స్వే 

యలలితనీ లనితద్యో,తులకు విరుద్ధంబులగుచుం $ దోంచు రుచుల చే౯, vy 2866 

. తనరారు నంగరాగంబును మేనుల నిండునట్లు 4 పూనికొనుచు నిం 

తనరాని కాంతుల౯ మించిన దేహము లొప్పంగ విలానిల్లిరి పిదసన్. ౫ 2867 

. హరియును సర్వముం 'దెలియునట్టి వరాత్పరుండాట నాత్తలోం 

గరుణవెలంగ మోమురుచి 1 mon నొప్పియు గుంబ్లయా చుం గం 

ధర నురమందునుం గటిని $ దద్దయు వక్రత గానిపింప ను 
న్న రవుణింగాంచి వంకఠరతశనంబును బావషంగ నెంచి యంతటన్. UY 9368 

. తనదగు దర్శనంబున నిగతాంతము గబల్లుఫలంబుం జూపంగాం 

మనసున నెంచె; న_త్తతీని $ మాధవుం డాసతి పద్ద యా గృముక 

దనచరణదషయా గ మును 4 దాశంయగం చేయుచు జాజకుండ నొ 

య్యున బిగివిరాలుం ద్రోకి- తనదాఘనళ క్రి చెలంగుచుండంగన్ , ౬౪ 2369 

. అంగుషస్టయు గ ౦బు $ నద్దాని గడ్డము క్రింద నుం డెడునట్టి1రితిం చేని 

తర్ణ నీమధర్ణిమాగద్భ యము గండస్థలములయందు నమరంగ 1 నిలిపి మెలపు 

నను దేహమును మోందిశకిని జాంగ నె త్తంగ నా త్రివక్షయు నట్టిశ[యదనునం దె 

కౌటిల్యమును బాసి 4 కడుం జక్క_నై వాప్చి బలితంపుగబ్బిగూబ్బలును బిలు(దు 

. లొప్పి యుండ జూడ 1 నొప్పగు దేహంబు, వెలయ హారిస్ప లిం 4 లలనలందు 

మిన్న యగుచు6 జాల 1 సన్ను లింపం దగ్శయుండెం గృష్టుకరుణ 4 నొంచె మిగుల. 

. లావణ్యంబున నిర్భర, యావనమున మణియుం గలుగునట్టి గుణములక్ 

భఖావింవంగ నెంతయు సం,భావింపయగం దగి స్మెతంబుశవర్వుచు నుండన్. ౮y 28/71 

. చనలం ద లంచుచున్న నికశసత్సరనీరుహ నే త్రు, గాంచి యా 

తనిదగు ను_త్తరీయవుం దుళద౯ గృహియించి విలాసమొప్ప నొ 
యనం దన ప్రక్క కీడ్చుచు హృశదంతరజాతమవాళ యంబు చెం 

పున నిటువేండె నోపురుషశపుంగవ ! వీర! చనంగం జెల్టునే!౯ 2372 

* నిను విడనాడి పోవుటకు $ నే నెటులెంచినం జాలకున్న దా 

నను మనయింటి శేగుదోము $ నాదుమనంబు గలం నీదుద 

ర్మనమున నిట్టినన్ను6 గృహీరంజిలం జేయుము నాలో శ్రీనిశే 
తనుండు త్రీవక్ర, నాం దగినతన్వియు రాముండు భూచుచుండంగన్ . ౧౦౪ 

భాం-ఛభాగ= లిక్ 
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క, ఈరీతిం దన్ను వేడిన, శ్రీరాముడు దక్కుసఖులు + చెంతనె యుండం 

గా రంజిలు తన్తుఖసర,సీరుహాములం గాంచి వలికె$ నీ స్మిత మలరారన్. ౧౧ 2874 

క. ఓసుభ్రూ ! యేకార్యము,నే సాధింపంగ నిచటి 5 శేకెంచితినో 
యాసమధిక కార్యమును, వే సాధించిమజి వత్తు 1 వెళ్ళమ్థునకున్. ౧౧౪ 2875 

*చ, మనసునం గల్టుశ్లేశముల 4 మాన్సుగదా భవదీయసద్ద హం 
బనియ యెటుంగుదు౯ా మణ్ గృశహంబన లేక యిటం జరించు నీ 

జనులకు మాకు బంధులకు + సాధుమతీ ! వెను బ్రావు నీవెకా? 

యని మధురో కులం బలికి 4 యంబుజలోచన వీడి యంతటన్. ౧౨ 2876 

ఆ, పణ్యవీథిం జనుచుం 4 బంకజనాభుండు, వణిజు లిచ్చునట్టి + బవావిధంబు 

లైన కానికలను 1 మానితతాంబూల, గంధకుసుము మాలీోకలను గొనుచు.౧౨ 

చ. హరియును జ్యేస్టునిం గలిన్ ? యళ్ల్లు సృయాణము చెయుచుండ నా 

'పురుషవ రేణు. గాంచుటకుం 1 బూన్కి_ మనోభన్చం జేపుమోణంగాం 

ద్య్వరవడుం డంచు. జి _తృముల6 1 దత్తజమందంగం జేయుచుండ నం 

బరములుఈ గొముడుల్ వలయావం_క్లియు జాజుల నంగనామణుల్. ౧౮ 928378 

చ. తమరిని దా రెబుంగకయె $ తత్పరత౯ లిఖయించియున్న చి 

తీ, ము లటు నిల్ల యచ్యుతుని 4 రాముని గాంచుచు నుండి; రంతటం 

గమలదశేతణుండు ఫ పురిం 1 గల్లు మవోజను లడ్డ మైన నెం 

దమరు ధనుర్మఖంబనుచు 1 నద్దుచు నచ్చటికేగి నెమ్మదిన్. ౧౪౮౪ 9379 

చ. భనున్ర నమర్చియున్న గృహోతల్ల జముం గని యందు జొచ్చి యిం 

ద్రునిథను వట్లు చిత్రముగం శ దోంచుచుం బెక్కురు కాచుచుండం బూ 

జనముల నొందుచుక్ 'బ్రభ ల శ జారుతరంబయి వృద్దిగాంచు నా 

ధనువును గాంచి శ్రీహరియు $ దాపున కేగుచునుండ రతకుల్. ౧౫4 2880 

క, వలదని వారింవంగా బలవంతముగా గి హంంచి $ వరచాపము ని 

ముల వావమహ _స్త్వమునన్వె విలాసముగా బట్ట యెత్తి 1 వితతగుణంబున్. ౧౬ 

తే కోట శెక్కి_ంచి యెల్ల రు 1 కుతుక "మొప్ప 

గనుచునుండంగ కుణకాలేమున మదేభ 

మియుదండంబువలె నారి $ యేష్రమిఅీ 

తివిచి నడిమికి విజ్చెం చెకోరవము పొదల, ౧౭ 98392 

క, అదివిజ్ గడు సమయంబున నుదయించిన నిస్వనంబు 1 నొగి వ్యోమము భూ 

* “విష్యామి తేగ్భవాంను, భూః పుంసామాధిక్యదర్శనం, సాధితోర్థో౭.గృవాణాం నః పాంథా 
_ వాం త్వం పరాయణమ్” అని మూలము. “ ఆధిక్యదర్శనం మనివీడాళశవమునం. ఆగ్భవోణాం ఆకృ్ళత 

 దారాణాం పౌంశానాం వ, వాసీనాం” అని వ్యాఖ్య. 
Wy 
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OK 

మిదిశథల నిండెను గంసుం, డడివిని ఖతిళ్లై గుండె 4 లదరుచునుండన్. ౧౮ 2888 

. అనుచరయు క్తులై యవు డ1హంకృతివిాజంగం జావరతుకుల్ 
మునములం గోవమూని వరోమార్ప్చుతలంవులం బట్టంబూని యా 

వనరుహనేత్తు( జుట్టుకొని $ పట్టు కొట్టు డటంచు నాతురం 

బును గని రంత వార లెదగబూను దురాశయ మెన్ని సోదరుల్. ౧౯౪ 2384 

. కోదండపుం దునుకలం గొని, యాదుష్టులం గ్రోధమూని $ యమగ్భహామునకుం 
బోందగినవారిం జేసిరి భూదయిత పృహితనై న్యశములం దున్మి వెసన్. ౨౦౪ 

| ఆధనుశ్ళాల వెడలి పృహర్ష మలర, నగరసాభాగ్యమును గనుశేచుం గర మిచ్చం 

దనర6 దిరుగుచునుండి; రశ త్తటీని బెార్కు లాసహోదరు లొనరించి+నట్టి వనుల.౨౧ 

కనుంగొని వారికిగల యశఖండపరా క్రమముక్ సు లేజము౯ 
వినుతిని గాంచుధీరతను $ విళ్ళమనో హర యాపసంపదకా 
మనముల నెంచి పల్విధుల $ మాయులె ! వీరలు బేవతో_త్తముల్ 
జననము గాంచి రీషీతి నోసంగడు వేడుక నంచు నెంచుచున్, ౨౨ 2387 

. విడువని యుత్చాహమునకా, గడంగి కనుంగొనిరి వారు $ కమృగతుల్ కా 

వడందిరుగుచు నుండంగాం బడమర దెన నస్తమించె + భాస్క_రుం డంతన్ ౨౨౪ 

మ. వనజాతుండు హలాయుధుండు శకటీ_వ్రాతంబు లున్నట్టి, భూ 

లా 

మిని జేరంజని రెల్ల గోవకులు మే] 'ల్రెలంచు నెవించి రా 

గను; వ్రైవల్హియ వీడివచ్చుతజీ నాశకంజూమయునిం చబాయయా 

లని చింతం దురపిల్లు గోపిక లదేశలా 7ంచిరో యొక్కటన్. ౨౩౪ 2889 

-ఈదినంబునం గృష్హ్లు 1 నీశ్రీంపంగల్లిన మధు రాన్సివాసుల 4 మహితభాగ్యు 

ములు పఫలించినవను + మొదలగు వల్ము._లు సత్యంబులయ్యె నాశసమయమందు, 

శ్రీ దేవి బ్రవ్యాదు$లె" 'చేవవరులను వదలి తకొగొలిచిన 1 వర్ణ్య్యరాపుం 

డగు కృష్ణమూ_రి దాగనంగసౌందర్భంబు గనినట్టి మథురానోగరనివాసు 

. లకుం దలంవలో గోవీకాలావము లొగి 

సత్యము లె యయ్యె ననుట నిీగస్సంశ యంబు; 

రామకృష్ణులు తమసుహృగ ద్వాతయుతిని 

బదములం గడిగికొని యంతం $ బాయనమును. ౨౮౪ 2890 

. తనివి చనునట్లు దిని మజ్పుదినమునం గంసుండు జేయం $ దివురుపనుల నె 

.మృనముల నెటంగి యార్యాత్రిని బుచ్చిరి సుఖసుషు ప్రి $ దృ_ప్తిం గనుచున్ .౨౫ 

. అవనివిభుండు కంసుం డట 1 నద్భుత కార్ష్ముకభ ంగ మళ్ల యో 

థవరులచానవు సోదరవళ+ధంబునకై తనయంపినట్టి నే 
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న వసుధపాలె యాటయు మీనంబున నెన్ను చు గ ఎప్తగాము లొ 

క్క_విధమునక౯ా విలాసముగ6 $ గన్పడం బేసీన యట్టి కార్యములో . ౨౬౬ 2392 

ఇతి కంసుడు దుర్ని మి త్తములం గనుట, కా 

. తలుచు భఖీతినొంది తనేతప్పల నెన్న క నిద్ర యింతయె 

నొలయమి వంతనొందుచు మజొక్క_తలంవును మాని వానినే 

తలంచుచు సుంత నిద్దురను $ దాం గనునప్పుడు మేలుకొన్న య 

వలయు స్వనాళొన ప్రకట 1 నోన్నతదుష్ట నివి_త్తరాజికిన్. ౨౬౪ 2898 

వనరుచునుండా; భూశవరుండు దుర్శతియాట మృత్వువునకు దూత లే యయితగు 
నుత్వాతములం గాంచె క నొగిం దన ప్రతిబింబ మళ్ల స్పష్టంబుగ $ నగవడినను 

దనతల మాత్రము $ కనంబడకుంటయు6 జం దాదుూలై న తేకజస్స గ్షరూవ 
లో 

ములకు రెండవయది $ పొసగక యుండిన రెండురెందడుగ నవ్వి స యుండినట్లు 

. కానంబడుటయుం దననీడీలోన రంభ 

ములు కనంబడుటయు. గర్హ పుటము లశ 

కప్పంబడినంత నె వినంగంబడు ప్రాణ 

ఘోష మది వినరాకుండం $ (గుంకుటయును, ౨౮౮ 28394 

తరువులు స్వర్ణ వర్ల ముల $ దద్దయు. గన్పడుచుంటయు౯ రజ 
స్స్ఫురితములై న తావులC ద్రై్రభూతపుబంకమునందుం బెట్టంగాయ 
జరణము లందు6 గన్పడక $ సాజముగా నవి వూర్వముట్టు లే 
పరణగుటయు౯ నుజెన్నియొ యోభవ్యుఫ లవదఘోరచిహ్న ముల్. ౨౯ 2895 

*చ. కనయబడుచుండె నట్టియెడం 4 గంసున కీయవి మేలుకొన్న చోం 

ew 

గనందగియుంట జాగరితోకంబు లనందగియుండు; స్వవ్నమం 

దును మృతులై నవారలను $ దోరపు వేడుకం గాంయగిలింతలం 
దనివినయట్లు గార్టభేముం $ దా నొగి నెక్కి_యె పోయినట్లుగన్. ౨౯4 2806 

తోమరతూ(డుల విషమును, దా మెక్కి_నయట్లు నలద$ీదామము మెడలో 
ట్రేమమున వెసికొని నృట్లా మెయి మెయినిండం డై ల + మంటుకొనినటుల్. 30 

. వసనంబుగట్టక తా, వెసనొక్క_ండె పోయినట్టి1విధము మజీయు ని 
ట్రేసరణిని దుర్నిమి_త్పము, లె సమధికమ్థులుగం దోంచె 1 నిట్లు కనంబడన్. 30 

- ఇట్టివి మజీేయు నోన్నె6 గల్లీనట్టివి స్వవ్న జాగరిత సంజ్ఞ లుగలట్టి 
నగపడ మరణం బె $ యగునని దిగులొంది యాచింత వెంపున 4 నతడు నిద్ర 
వోవకుంజెను; రా త్రిశయానవిథ్ధి గడువంగ జలములనుండి భాశస్క్రరుండు వెడలి 
పాడనూ వె నప్పుడు $ భూపతి కంసుండు మల్ల కేళీ మవాశమహము చేయం 

* “అన్యాని చేళ్భం భూళాని స్వవ్నజాగరితాని చి ఆని మూలము. 



ర3.] దళమస్క 0ధ ము. 277 

లే. బంచె నాయధికారులు + నంచితముగ 
రంగమునకు గావించి రగీర్చనలు మిగుల 

దూర్యములు ఇరులుం గడు $ దుములముగను 

ధ్వనియొన చ్చెడుగలి( చేసీశరి నృపునాజ్ఞ. 3౨౪ 2899 

షే మంచస్థానంబుల ధ్వజృసంచయములం బుహ్పదామాసముదయముల న 

భస్థించితతొ "రణముల నల్కరించి రచెంతో విచిత్ర రితి నిల్చుల్. 33 240౮ 

చ. భరణిసురుల్ మహీళులు మొదల్ గల పౌరులు సోోచితంబులౌ 
నిరుషమమంచభాగముల 3 నిత్ససుఖాకృతు లక్రా వసీంచి శా 

సరణినె వచ్చి వెడ్క_ంగను $ జానవదుల్ వనీయించి రళ్ల భూ 
వరులును స్వార్హ్హమంచముల $ వర్తిల రెంతయుం బొంగు వెడుకన్. 3౮ 2401 

ఉ. కంసుండు మండ లేళ్ళరనిశ కాయము పార్గ్వనులందు వ_ర్థిల౯ 

హాంసనె కోరుమం త్రితతి $ యెంతయు వెడుకం గొొల్పిరాయగ ను 

_తృంసనృపాసనంబుపయి. $ దద్దయు గుందెడుచి త్ర మొవ్చంగా 

స్తంసనమానొకో యనెడు/సంశథయముల్ మదిం దోంచుచుండంగన్ ౨౫ 2402 

ఆ. కూరుచుండా నంత $ భూరివాద్యధ్వనుల్ , మల్ల తాళరవము 1 లెల్ల దెసల 

నెసగొ మల్ల వీరు 4 లింపారభూపషితులగుచు గురున్ర లెలమి 4 నరుగుబేర. 3౫ 

సీ, మదమునం గన్నులు + మార్చడ నారంగమునుజొచ్చి రందును 3 ముష్టికుండు 
చాణరారుండును గూట 4 శలతోళలులు ముఖ్యు లవ్యారుభూరి వాద్య ధ్వనుల 

గరము హార్షించి రం$గమునందుః బొల్బిరి భోజనృపుండు తశమ్లుం బిలిపింప [కం 

నందాది గోవకుల్ $ జెందముల్ హార్షింపం దమతమకానికల్ 4 ధరణిపతికి 

తే, నుచితరీతి సమర్పించి + యొక్కమంచ 
ముపయిం గూర్చుండి రెల్లెడ 1 నవరిమితము 

లైన వాద్యుధ్యనుల్ దిక్కు_.4లందు మాటు 

మ్రంయగుచుండంగ రంగంబుం 4 బొలిచె మిగుల, 3౮ 9404 

లిసా శవాల 

నలువదిమూండవయ థ్యాయ ము, 

తడై శ్రీ కృష్ణుండు కునలయాపీడమనుగజమును వధించుట. అితా- 

శా. నీరేజాతుడు సీరపాణియును వే $ నిద్రాదళకమాని యా 

'భేరినిస్వనముల్ శ్రుతుల్ వొరణలగ గంభఖీరంబులౌ మల్లహ 

సారావంబుల వించు6 గాలమున శాకచాది, క్రియల్ తీర్చి య్ 

యారంగస్థల చిత్రముల్ గనుంగొనకా $ హర్ష ంబునం "దేలుచున్. ౧ 9405 

చ. అరిగిరి రంగమండవము$నంతిక్షనీమకు; మావటీం డొగికా 
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బురికొలువంగ గర్భమున $ బొంగుచుం దన్న లయింపం గోరు కుం 
జరవరము౯ గనుంగొనియెం + జ క్రీ యు ద్యారమునందు. గంసుం డా 

ద్విరదముం 'బెంచెం గృష్షుని వధించు నటంచు6 దలంచు చాత్త లోన్.౧4 2406 

_ కువలయావీడ మను వేరం 4 గుంజర మది 

ఖ్యాతి గాంచెను; శే రియుం $ గదనమునకుం 

దగినచందాన వస్త్రంబు / బిగియునట్లు 

నడుమ సవరించి కుటిలకులతలముల నొగి. ౨౪ 2407 

గట్టిగా నెగగట్లి 9 ఘుననాదగంభఫీర నిస్వనంబున వాసోనిం గనుంగొని 

వలె నిట్లని; హా స్తోపక హా స్థిపక! త్రొవ నిమ్లు తొొలంగుమా $ యెడగలుగంగ 

నాలనీంపకు; మట్టు $ లాలసీంచితిచేని పుంజరమ్లును ని నిన్ను తగూడ జముని 

(ప్రోలీకిం బంపుదు $ వాలాయముగ నని యదలింహ గ్రుథంబూని $ హూన్ఫీవకుండు 

ఒకే దంతిం గినియంగంబేసీ యూోద్దతిని బూని 

యున్న కాలాంతకయముని $ నువమచేయం 

దగిన యౌావార కేం దృమ్లూను గవియునటు 

చేసి శ్రీకృష్ణుపెక్ హక_స్థియును ద్వరను. ౫ 2403 

కరమును జాపి ప యడరి + కంజదళాత్షుని సంగృహించె నా. 

హరియును ముష్టిఘాతమున $ నాగజతుండము నొంచి యెట్టులో 

కరముననుండి విడ్వుడుచుం $ గాళులసందున దాగి యుండ్కౌ నా 

డ్భరదవరంబు క్రుద్దమయి $ వీరునింగానక నాబ్లుదిక్కు_లన్. ౬ 2409 

. పరికించుచు మూర్కొనియే, పరునై న నెలుంగంజాల+పద్ధతి కలదా 

ట రయంబునం దనఘనవ్రుష్కురమున శో ధించెం బట్టం 1 గాంతు పొదలల్న్. 

మ. వనజాతుండును బల్లి మోజు నువమం 1 'బాదాంతేరస్థాన మొ 

క్క_ని మేషంబునం చాని వెన్క_కుం జనెక్కా 1 గంధదిే పంద ంబుతోం 

కనుభీమంబుగ నున్న దానిని భుజం$ీగంబు౯ సువక్లుండు గ 
కొొనుచందంబున 7 (గపాంచి బలీమిం 4 గుందించి యుద్భ త్పిమై. ey 211] 

వ్రరువదియేను చాపముల$నే వరుస౯ా బడవైవ నెంతద 
వ్యరయంగ నౌనొ యంతటను 1 వారణముం దగునట్లు లీలమై 
హరి వడినీడ్చె నర్భకుండు 1 నాడుకొన౯ా మదిం గోర్కియొప్ప నే 
కరణిని దూడ వాలమును $ గైకొని యిట్టటు త్రిప్పు నట్లుగన్. ౮4 2412 

. దానితోశం జేతగబూనిక గృహాయించి, సవ్యదమేణముల ; సామజయబు ' 

* “చ్రోదయామాస కృష్ణాయ శాలాంతకయ మోవమమ్” అని మూలము. “అంకఠోమృక్యు! 
కాల _ప్రన్నిమి త్తం యమ న్లన్ని యంకా తెరుపమాయస్య” ఆని వ్యాఖ్య. 



ఈ3.] దశమస్కృ 0౦ధ ము. 279 

తిరుగ వ్యత్టయముగం $ దిరుగుచు6 దానును, ద్రిప్పి త్రిప్పి దానిశయొవ్వు మానె. 

. కుడియెడములుగాం ద్రివ్పుచు, వడిం దిరుగుచు నద్ది తన్ను రబట్టం దివురణగా 
జడియక కూడందిరుగుచు నృతండు దానికి నెదురుుపోయి  తారసీలి తగన్, ey 

కరతలమున నడం౭చిన నది, గురుతరరొ షుంబువిరాజ $ గొబ్బున రాగా 

- బరువులిడి నేర్పునకా ద్కత్కరి యిలంబడునట్లు చెనెం4 గడుళ క్రిమెయిన్. ౧౦ 

. కరివర మద్ది తుండమున 4 గాఢతరంబుగం దాంచంగా వడి౯ 

మురదనుజారి నేర్చు మెయి $ భూమికి వ్రాలిను బెబ్బ తప్పంగా 
హరిదగు పాటుంగాంచి యది *+ యళ్లైవయింబడ రాంగ లేచి వే 
వరుగిడం గోవవెగమునం 1 బర్విడి దంతయుగంబు నాటంగన్. ౧౧ 9416 

వనజాతుం గ్రుమృంబోయిన, మునువె హూరిచనుట నద్దిశభూమిని గుమ్మం 

గనునో చె; నెప్విధంబునం దనవి క్ర మ మెల్ల 6 బ్రతిహోతంబయి చవట. ౧౧ 

. బారణరాజ మయ్యది య$వార్యస-డావిలమానసంబు నై 

శ్రీ రమణుక్ గి పీంషంగను 4 జేరయ వో _స్టేపకుండు సంజ్ఞ చెం 

గోరికం బో బోత్సహేంచుటయుం $ గ్రోధము మిక్కిలి తన్ను నేంనంగాం 
బేరిచి కృష్తుమార్కొ నియె; $ ఫీతపనా శి రిహరుండు చక్రియున్. ౧౨ 2415 

మ. తనవై కివ్విధి రా౭గంగాంచి ద్వివహ_స్పంబుకా స్వహ_స్ట నంబుచేం 

cir 

ew 

తను జ జక్కుక గ్ర గ హియించి భూమింబడి యశల్యంత ర్తి రి నొందంగం చే 

నెను దామోదరం డంతం గాల నదిమెకా + నీంహా క్ర మం బొప్ప "నె 

వున దంతంబు( చెకల్సి దాననె ది్భపంబుకా హ స్తివవ్రా వాతమున్. ౧౮ 2419 

. పారిపుచ్చె; నంతం జచ్చిన, కరినికా దిగవిడిచి వేడ్క $ గడలుకొనలో భీ 

కరదంతముం చే డాలిచి, త్వరంగా రంగమును చేర? బెౌరువ మలరన్ .౧౮౪ 

. మూంపురంబున దంతీమును చాల్సి యాగజమదర _కృబిందువుల్ మహిత గాత్ర, 

మందుం జిహ్న ములుగ $ నగవడుచుండంగ వదనాంబురుహామందు $ వజలుచున్న 

నస్వెదబిందువు లొక్క_$విధమునం గన్సడ భాసిల్లుచుండె నాశవరమపురుషుం; 
డంత నాసోదరు + లనుచరులౌ గోవకులు కొంద బిక్ట్రెతే (J మైలమి6 గొలిచి 

. రాల గజదంతరూవ పోరఠరాజమాన 

శత్రు భయదాయుధములు హా స్పృములఈ గాల 

మల్ల రంగంబు( జొచ్చి రశమందగతులం 

జూచువా రెల్ల ముదమంది 4 చొక్కి_యుండ,. ౧౬ 242] 

. తనుంజూచు మల్లురీకు నళ నిప్రాయు(డై నరుల కెల్లను నరనాథుం డగుచు 

' దరుణులకుక్ మూర్చిం + దొప్పినముదనుం2 గోవకులకు నెల్లం$ నారి చుట్ట 

మయి దుర్భనులగు నోయ్యవనీశులకు శాసకుండయి తనజనేకులకు నిశున్ర 

గ నగుచు భోజవిభునకు మృత్యువునయి యజ్ఞానులకు నహీర్యా వ్రు డగుచు 
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తే యోగులకు బరత రక్త(మె $ యొవ్చీ వ వృష్టి 

కులమునకు బరదేవమై స్ట యలరుకృష్ణుం 

డన్న తోంనాడ రంగంబు $ నందుం జొచ్చి 

కానం బడుచుండె రని కాగ శగణ్యుండగుచు. ౧౭ 2429 

క, కరివరము హతంబగుటయు, నిరువురు సోదరులు జగతి $ నెవ్వరికే సం 
గరమున జయింవరామియుం, బరికించి యెటీంగి భోజువతి తా మదిలోన్. ౧౮ 

క. అతిసాధ్వస మందెను దన, మృతికి౯ హెతునులు వారశలిర్వురె యనుచు౯ా 

మతినెబుంగుట్క; నంతట న్కు న్నతభుజులై చిత్రభూహోణము లలరారన్. ౧౮ 

చ. సురుచిర వెషముల్ వెలయ 1 సాంపగుమాల్యిము ల్ లొవ్వుచుండ నం 

బరము లమూల్యతం దనర $ భవ్యగతుల్ దగ 'రామకృష్షు లా 

తరుణమునందు. జాత్ర ముగం $ దారు గనంబడి ఆెంతొ వేడ్క శ్రీ, 
కరవరవెషథారులయి $ శ్రా, లెడురీతిని రంగమం దొగిక౯ా. ౧౯ 2425 

క. తమతను కాంతుల బే తక్కుల మనస్సుల లోంగొనుచు పీలాసముమోణకా 

దమయంతవారు లేకయె, యమరిరి సోదరులు దుష్ట $ లతిభయ మందన్. ౧౯ 

చ జనవదవాసులుకా నగర$స తృమవాసులు మంచరాజి నొ 

యన వసియించియుండి మహి తాత్తులం బూరుషవర్యుల౯ జగ 

ద్వినుతుల వారిగాంచుచు. బ్రగవృద్ధముదంబున వి _స్టృతంబులై 

ఇననయనముల్ స్ఫుటాబ్దము లీనం ద్ మోములు చెల్వుమోజలోన్ ౨౦ 

క. వారల వదనాంభోరుహూ, సారమరందంబుఈ. గోలి $ సంతృ_ప్టియె చే 

కరారకయుండిర్కి మజీయు౯, వారానోదరులం గన్ష్హవలం ద్రావుగతిన్. ౨౦ 

లే. నాలుకలవేతం దమిమోణ $ నాకుచున్న 

యట్లు మూర్కొన్న గతిని జఉవ్యూలం గరములఈ 

గెౌయగిటం జేర్చుకొనునట్లు $ గాం గనయంబడి; 

రింకనుం బ్రేతుకులు తమి $ యెసయసుచుండ. ౨౧ 2429 

చ. ఇరువురువారు సొంవుదగ $ నేనుగుదంతము లూనంగా మనో 
హరములుగా6 గనంబడెడు 4 నాకృతులం దగియుంట విక్రమ 
స్ఫురణముమిాటి నుంట నొక 4 పోలిక నవ్వులు పల్కు_ లెంత్" య 
చ్చెరువునుగూర్చుచుండ సురుశచిం దగియుంట దలంచి చొక్కు_చున్. ౨౧ 

ఆ, దిట్టతనము స స్థృతికిం 31 దెచ్చుకొన్నట్టులు, మునుపవుగన్నయట్టి 1 ఘనధనుర్వి 
భంగ ముఖము-లై న $ పటు కార్యములకును, త్యైధరోద్ధరణ ము1ఖంబులకును. 

క. అనురూవంబుగ నుండిన, యనఘ్గుల నవ్యారిం గాంచి యందటజు తమలో 

నన పల్క_ంజొచ్చి రివ్యిధమునః నారాయణుని యంశశమున వీర లిలన్, ౨.౨౪ 
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వసుదేవునింట నీవతరించి రంతియ కానివేజొక్క్లరు $ కారు నిజము 
కృష్ణం డీతంయె దెవోకగర్భమునం బుట్టి కొనిపోవంబడియెను $ గోకులమున 

కింత దాశను నందుశనింట గూఢంబుగ6 చెరుగుచుంజెను బరాశత్పరుయు నయ్యుూ; 

నితనిచేం బూతన ? యెట్లొ వీలంగం జంవంబడియెం దృణావర్హు రుం శ డడరియే నొ 

ఆ. చేయయూన నితండెశ మాయించె నాతని, జతగనున్న మద్దు 1 లతివిచిత్ర, (ఆఅఫ్లై. 

తనుండు భేనుకుండను $ దనుజుండుం గోశియుం గుహ్వాకుండు మజేయుల గ్ోంద 

క. తనువుల వదలిరి శ్రీకృష్ణుని వంకనె యీతండజే మునువు గోవులగో 
వనికరము డావపావక్కుని నుండియే కాచె దుష్టశనిం గాళియునిన్. ౨౫4 2484 

క, మృదువదములం (ద్రొక్కూచుం దృన్మదమడంచెం ది, లోకనాథుూమానము౭ దూలిం 

చెం దగకా గోవరాన మే డుదినము లొక చేతనే కకడంకా శ _క్రిమెయిన్. ౨౬ 

క. అలరెడునట్లుగం దాలిచ్చి కలవిలపాటొందు ఛేను/గణముల వృష్ట్యు 

ల్క_లచేత గాలిచేతకా విలయము గనకుండం. గాచె 1 వి శుతరీతిన్. ౨౭ 2486 

చ. అనయము సం ప్ర మోదయుతోవవా చిలునవ్వున చెభ్కు_చూప్రులకా 

దన రెడు కృష్ణునెముగము $ దా రొగి గోపిక లెల్లం జూచుచు౯ 

సునబహుకాపజాలములః 1 గందకయుండంగ దాంటి య,శ్రమం 

బున నిబిడ పృ మోదమును 4 చొందుచునుందురు పుణ్యవృద్ధి చెన్ . ౨౮ 2487 

లే. ఈమవాత్తుండు రతీంప $ నెంతొ గొప్ప 
దగుచు యదువంశ ముర్విని $ యళము నిరిని 

గొప్పందనమును బొందుచు $ నొప్పు ననుచు 

బలుకుదురు వెద్దలందటు $ తలంచి తలంచి. ౨౯ 94838 

చ. ఇతండు రమేశున గ, జుం డ1హీనపరా క్రమళాలి పంకజా 
యతనయనుండు రాము 4 డితం డాదనుజేం దుం బ్రలంబు వత్ప్సకుక 

హత మునరించె దోర్చ్పలమళవాభయదుండగు నాబకుండు నీ 

వితతబలాథ్యు చె. బడియొ $ వీరులు రాతసు లింక నెందటో. 30౦ 9439 

-ర్రి (శ్రీకృష్ణబలరాములం చాణూరముష్రికాదులం జంపుట. 6ఆా- 

చ, అని యిటు లందుంగూడిన మవోజను లెల్లను జెవ్వుకొంచు నుం 

డ నవుడు తూర్యఫికరనిఫనాదము లెల్లెడం 'చెల్లురేల్యా నం 

త నృపునియాజ్ఞ వచ్చి తమీదర్పముచమాషగ రంగమందు ని 

ప్పీన యలమల్ల వీరులు నాఫలీ౯పారిం జూచుచు నుండి రెంతయున్. 3౦ 2440 

ఉ. వారలయందు మేటియము $4 బాహుబలంబునం బొల్పుచున్న చా 

ఇరా రుడు కృష్ణ రాములను $ నూత్న ముదం బలరార బిల్లి గం 

ఠాం-భాగ9ర౦0 
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ఖీరరవంబునం బలికి $ వరులసమ్మతిం గాంచినా రటం 

చారనీ వల్కుచుందురు మవోజను లేమును వింటి మొక్క_టన్. 3౩౧ 244] 

(| ఒనందపు త్త కా! 4 యోరామవు! మిారిర్వు రతులనియుదంబుశనందు నేర్చు 

గలవారల్ని మహీ కాంతుండు కంసుండు కనలణోరి మిమ్ము నిగక్క_డికిం బ్ల్వం 

బం చెను మనసుశో $ వాక్మా_యకర ంబులను రాజునకు హీతమును దలంచి 

యొనరించు ప్ర జలు మే 3 లొందుచునుందురు వివరితమైన వోవృత్తిం గాంచు 

తే. వారు కీడొందుచుందు రోబ్బంగి యెల్ల ,వారలకుం దెల్లమైయుండ$వచ్చు; మేము 
మల్ల యుద్ధంబు నేర్చినీమాట యెట్లు, తెలియు రాజున కని మిరు $ పలుకరాదు, 

చ. వనముల దూడలం డిరుగుభంగి నొనర్చుచు నాంటినుండి యా 

లను మణీమేపుదాణిను జేలంగువయస్సున గండుమోణి చ 

క్క_నిముద మొప్ప నిత్యమును $ గాడతరంబగు మల్ల యుద్ధముం 

బొనరుచుచు౯ వివోరమును $ బూన్మ్కి నొన రురు గాబె మో రొగిన్. 3౨౪ 
ఉ. కావున మల్ల యుద్దమునం + గల్లును బాండితి మాకు ని త్తణీకా 

భూవిభుమాళీ చిత్తము ప్రశమోదమునొందంగ మారు మేము ని 
చో విహరింత మెల్ల రును ప్రో జూతురుగా మనబావుు నుుయుద్ధ మా 

_. త్షైవరుం డిచ్చ మెచ్చంగం (బ్రశసన్నము లెద యెల్ల భూతముల్. 3౫% 2444 

తై, సర్వభూతమయుండని $ వ్ర విభునిని, బలుకుచుందురు గద సజ్జను లనియిట్లు 
వలుకు చాణూరుమూటల | $ కలది కృృష్తుండ ఉవ్పం బలికెను దేళశాకలోచికముగ. 

చ. తనకును మల్ల యుద్దము నితాంతనమునెా. బ్ర యమంచు నెంచు చా 
oe తనివచనంబు మెచ్చుచు సదస్యులు మెచ్చెవోనట్టు లిట్లనుకా 

వనచరులంచుం బల్వంబడు+ వారము మేమును భోజభూమిపా 
లుని దగుపాలనంబునకు 4 లోంబడి యుంజెడువారమే కదా? ౨౬ 2446 

క. మిముబోలువార మగుదు మె, శమాధివుని వ వ్రజలమగుట $ సంతోవము ని 
త్యము గవబ్రంబేయు టొవ్వును, బమదము రొహన కం గల్లూభంగిగ మేమున్. 

తే సంచరించుటయే విధి? చక్క_(దలంప్కనదియె మిగుల ననుగ్యవా $ మనుచు నెంతు 
మద్ది యట్లుండ నిమ్ము మాేయాశ యమ్మ, తెలుహదగియుండు ధర్మ వి+ధిజ్ఞులకును, 

ఫా, మేమో బాలుర మట్టులౌట సుజనుల్ 1 మేల్తేలనకా మము న 
యమాడ్కి_౯ సరపోలువార 'లెవరో $ యే మెంచి యవ్వారితో 

.. భూమోళ్ ప్రి య మంచు మల్ల సమరం1బుం చేసి శ్రీడింతు మి 
సే మర్యాద వెలంగు హాచ్చయినవా$రే కల్టినక వారితోన్. 3 ey ,2149 

చ. సమరముచేయ(బూన మిది 1 చక్క_నిధర్మము గావునకా యథా 
ర్ద్హముగ నియుద్ధముక- జరప! నౌ మణీ మల్ల 9 సభాధికారివ 

cm 
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త్ 

ర్లమున కధర్మ మెవ్విధిని $ గల్టకయుం డెడుంగాక! యంచు శా 

స్ర్రమునకు సమ్మతంబయిన $ చక్కని కృష్ణుడు వల్కుచుండంగన్. 35౮ 2450 

. విని చాణూరుండు కృష్ణుఖ "వము మనోశవృ్తి లి౯ తణం చెంచి యి 

ట్రనియె౯ చాలుండ వీవుకావు శీళుళ $భ్రార్థంబు నియందుం జె 

ల్లు న దెట్టుల్ ముట్ యీబలుండు నినుటొ)లుక౯ా శక్తి నట్లాట మో 

రన (బ్రాయంబున విజ్ఞఏంగుదు రన౯ా $ న్యాయంబుగా బె హారి! 3౮4 2461 

. అంతిీయ కాదు దోర్చలసోమగ్రులయందును మోారుదూడ మేల్ 

బంతులరాదు రందుననె $ వారణవర్యసహ సృసత్త దు 

న్ధాంతగ జేండ, ముొుక్క_ట ముదంబునం జంపతి పీన కాన నొ 

కింత కొబుంతలేని బలమే గలవాండ; వితండు నట్టు లె. 3౯ 2452, 

బలవంతులతోడ౯ మరలు పోరుట న్యాయమగును 4 రణమున నిందుకా 

గలుగ దధర్శము సుంతయుం బలుకులు వెయేల నీన్రశీబవరము నాతొన్. 3౯౮ 

ఒనరింపు నీసహోదరుడును ముష్టికుతోడుతం గడుం బోరును దీ 
నను మల్ల సభ్యులకు నే యనుమానము ధర్మ ఖతి $ యమరదు సుమా! రోం 

నలువడినాబ్దవయ థ్యాయ ము. 

అనీ చాణూరుండు వల్క సర్వవిదుం డై డ్రె యాల్తెచ్చయే సత్ఫలం 

బును గల్పింవంగ నొప్పు శ్ర రీ హరి ముుదంశబుం చొంగంగాం బల్కు మ 

ల్లునితోడకా సమరంబుః శేయగడలాల $ లోలాత్తుడా ముష్టికు౯ 

జనితోత్సావాుంండు రాముండుకొ దలయపడక౯ $ సత్త షంబు వై ంయబొంగలోన్. ౧ 

. కరములతోం గరంబులను 1 గాఢతరక్రు;ధం బాదముల్ భయం 

కరగతి మోణుం బాదములం $ గ్రక్కున నొంవం బచెనంగంబేనీ యొ 

క_రినొక రె నొంవ జత ౧౭౬ దలపోయుచు బల్మీంబట్టి యా 

డ్చిరి జయమందు కోరికలు 1 చెచ్చెజం బుట్ట:గ నెల్లరుం గనన్, ౨ 2456 

చెలగాడు ఫూన్మి మోచేతులతోడ మోచేతుల వీడింపగ జేసీ యళ్లు 

మోకాళ్ళ చేతను? మోకాళ్లుం గదియించి తలచేతందలను వేత్సమున వత్ [ము 
మును దాంకంగాంజేనీయనువమక్రుధం గొట్టుకొనిరి చతులం బట్టుశకొని వలయ 

గా౭ ది ద్రైవ్పుచుక్ మటికకడయశ మెం బట్టి దూరమున బడంగ దో;ర్చలము మెజయథ 

. జిమ్దుచుక్ బావాువుల న కై చర్చి యడంచు 

చును జవంబునం బై కెత్తి & కో జిబడం 

వై చుచు౯ా దాశుచుకా "మటీ శ యేచి తలయ 

డంగ వెనుకకును బోవుచు $ డాలి యుండి. ఈ : ట్ లర? 
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క. త్వరపడి తలంపడుచుం బర, స్పరమును బిడించుచుండి *+ వంతంబు తగా 
జరణంబుల మోకాళ్లను, గరముల బిగబట్టి యొక టగా? గూర్చియటన్. ర 

ఆ. వడినయట్టి వానిం 5 బైకినెత్తుచు రెండు, చేతు లొడినీవట్టి 5 చెలలసవూన్మి 
బయికి నీడ్చుచుకా జీవంబున మెడ మొద్కలె న వానిబట్టే స్ట నట్టులెన. 4 2459 

క. తొలలగం జిమ్లుచు శత్రువు , నలయయం బేయుచును చేతు లం ఫ యు లొకటి7ణా 

గలయంగం బట్టుకొనుచ గృదలకుండంగ నదుముచుకా నీగతాంరేసలమునన్, 

క. విజయెచాలు మైకొన నెల్ల జనులు గనుచుండ6 దనువులక౯ా నప్పింవం 

గ జతనము చేయుచుండిరి గజరాజగతుల్ పెలంగు 1 'కాంతావముణులున్. స 

తె, గుంవులుగ6 గూడి యా బాలశకులవయిం గల 

భూరిక్పవచేత నిటువల్క_6 $ బూని రవ్వ; 

డొండొరులతోడ బలులతో $ నొగి నబలులు 

సలువు యుద్ధంబు గాన నోసంగత మని. ౬ 2462 

మ. అకటా! బాలురతో డ దోర్చలులు జన్యం బిట్లు చేయంగ వే 
డుకం జూడ౯ నృపవుం జేగుదెర వలపీట్టుల్ చేయంగా శాదటం 
చక లంక స్థిరధర్మ ముం దెలిపి యిశయత్నంబు వమాన్చింపం బూ 
నక స్వీయంబగు కర్టము౯ గనక యున్నా రే తగం జూచుచున్. ౭ 2463 

క్ర, ఈ రాజసభ్యులకు నిది, యారయ ధర్మం చె! నృవునియట్లుగం జూడం 
దారును సమ్ధతిం గని రిదె యారయ శై లేంద్రసన్ని$భాంగులు నగుచున్. ౭ 

చ, కులిళ ములట్లు లంగ ముల1కకళూటమి యొప్ప(గ ఖీకరంబు గాం 

జెలంగెడు మల్లు లెక్క_డ? సశీనిద్దినిగాంచిన కోమలాంగముల్ 
గలిగి యలబ్దయావనులు $ గాం దగియున్న కిశోరు లేడ? స 
భ్వ్యులయిన వీరికి గలుగుం క బో గురుధర్థవివర్యయం బిటన్. ౮౮ 2465 

క. బుతీవింద్ది; యధర్మం బే, శీతినిం దలచూప్రునెొ యటం? జేరినిలువ శా 
దతిశయదోవషం బబ్బును, మతిమంతుండు సభ దోష $ మండ లవిదూం డై. ౯ 

ఆ. పోవరాదు సభకు $ బుడి వారలవోష్తుముల స స్మరింపందగును $ చెలయనట్టి 
మనుజు. డట్టిసభ కుం * జని యేమియుం బల్క,కండిననఘు ఘమబ్బు 1 నురుతరముగ 

క. విపరితంబుగ6 బల్కి ను నప్పుడే కిల్బిషము లంటు $ నంగనలారా! 
రిప్రువగు మల్లుని చుట్టును నవగతభయుండౌచుం గృమ్షుం) డతివెగమునన్. ౧౦ 

క. తిరిగాడు తట్ సుందరముఖ, సరసిజ మె స్వేద బిందు గ సంవ్యా_ప్త ప్తంబై 
సరసిజకోథశము జలళీ ,కరయుత మై యొవ్చురితిం 3 గనయబజెడుజుడీ! ౧౧ 92469 

క. కనుండీ! యాతా మ్రవిలో, చనముల్ కనుపట్టం దనదు!ళ త్రువ్రండయి పొ 
ల్చీన ముస్టికు విషసుంబునం గినుక వహీంపంగ సురలు $ 7 _ర్రింపంగన్ . ౧౧౪ 
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తే. వోససంరభశోఖితం 4 బగుచు మోము 
కనంబడ౯- రాము: డున్నాండు 4 కాంచుం దడతని; 

శంకరుండు లత్స్వూజించు $ చరణసరసి 

జములుగల పురుషో త్తముం $ గమలనాభు. ౧౨ 9471 

మ. కనుడీ కృష్ణుని మానవాళ్ళతి తనుం $ గవ్బంగ మావోత్మ్య్య మిం 
తని యె వార లెటుంగకుండ(గ నరశణ్యం బందు జిత్రృంబు గాం 

గననౌ ఫూవులనొప్పు వారములు వతంబందుం జెల్వార పె 

ణునినాదం బొనరించుచుకా దమిని ధేను వ్రాతము౯ మేప్రుచున్, ౧౨౮౪ 2472 

మ. బలరాముండును వెంటనుండ విహరింవ౯ నోచియున్న ట్టి వ. 
తల బృందాననభూము లే కడుం బవిశత్రంబుల్ ; మురారాతినే 

యలయింవంగను జూచురంగ మిది యశత్యంతావవి త్రం బె యా 

లలనారత్నములై న గోపికలు శ్రీీలంగూర్చుచు౯ వెడుకన్, ౧౩ 2478 

శ్రా, లావశై రకనిథాన మై సమత యేశలాగా ననుకొ లేక హా 

చ్చే ఏక్షంవంగ లేక నై జముగనే 4 యింపారున ట్లో"వ్వుచుక 

శ్రి వాసంబయి సద్యశోః నిలయము 4 చింతేంప దుష్రాలిశే 

యేవళ౯ బడయంగరానిదయి యొుం1 లేం బుణ్యమూలంబు నై నె.౧౮ 2474 

క, ప తీసమయంబున నూత్నా, పృతిమరుచుల తనరుచుండ 1 భానీ లెడు శ, 

చెపేదూవము నేత తృంబుల, జతనము మిాజంగంగ్రో, లం శ జాలుదురుగదా? ౧౪౮౪ 

క. తొ 'లిమేన నెట్టిపుణ్యంబులం చేనసీనబారొ తెలిపాశబోలునె మనకు౯,; 

జలజాములార! ప్రజమునం గలనారిమణుల పుణ్యశకర్మము లహావాో! ౧౮ 2476 

ew . హరియందుం జి త్తంబు $ లాదృతిగాంచుట సంతోషమున స్వవోళ ములుగాక 

సర్వవిషయము "లాచక్రివై వై నర్చించి యతనినే యె లేడ $ నరయుచుం దమిం 

బాప్పుబిందువులు గ్రవలకు నడ్డముపడ డ నీసరోజాతుని | నీమహాత్తు 

బయసువింజెడు నస $ వడ్గుదంచెడుతటీం చెరుంగుచి ల్కె_డునట్టి 4 తరుణమందు 

తే, సదనమార్థన; డోలికాశచలనములను, బుడుత 'లడ్వంగ వారల $ బుజ్జగించు 

' నపుడు తరేజల నేచననమందు మజియుం గలుగువనులందు. గీ ర్పింవ స గలకగాచె 

క, కనుక౯ ధన్య లె గోపిక, లనవలయుక ; బెందలకడ $ నావ్రజముననుం 

డి నలినదళనయనుండు ఢే,నునికరముం దోలుకొనుచు $ నూత్నమహమునన్, 

చ, చనియుడు వెళ మాప్రన వ్ర్శజంబున నల్లన నాలందోలుకొం 

చనువుగ వేణువూందుచు నొకయారము మాలఅుచునుండ( బొచ్చువే 
ళను మురళీనినాదము విలాసముగా విని యందుంగల్టు నా 

' వనితలు వేగ యి ల్వెడలీ $ వచ్చి మనోహర సుస్తీ తాస్యమున్ “౧౯౬. 2479 
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చ. కరుణనుగూడియె వెలయుశక మ్రవిలోచనయుగ్న ముకొ మవో 

ein 

al 

దరమున నెత్ర పర్వముగం $ దద్దయుం గాంతురు ఫూర్వజన్మమం 
దురుతర పుణ్యకిర్మముల ఏ నొవ్చుగం 'జెనీనవారలాట్య నం 

చు రమణు లిట్లు చెప్పుకొనుోచుకా హరిం జూచుచునుండు నంతలోన్. ౧౬ 
, భగవంతుండు యో గెళ్వోరుం డగథకరుం డాకృష్ణమూం_ర్థి $ య_త్తరుణమున౯ 

బగవానిం గంసునిం జపం నాత్మ౯ నిళృయిం చె 4 బంతం బలరన్. ౧౭ 2491 

. తనయులయనార్చి యాసభ ని+తాంతభ యంబును గన్నయట్టి యా 

వనితలు పల్కు_చున్న యలే వాక్యములన్నియు నాలకించుచంం 

దనయులదాొ బలం చెటుంగ6 4 చా రినువముంతయుంజూాల క క్చ్రైాయా 

రిని గని రస్తు నందవసూదేవులు లోకముతోడిపాటిగన్. ౧౮ 2482 
డ్ 

. చాణూరుండును హరి + సకలభేదంబుల మల్లయుద్ధములచోీమత్క్బృతుల నొ 

పెరి నొక్క_రు జయించుకాంతులం బోరాడుచుండి శావిధమున 4 భండనంబు 

బల చేవముస్టికుల్ 4 బవరంబు చేసిరి; వ జపాతమువలె $ భయదములగు 

నచ్యుతు గా త్ర ప్రగవారంబులను దనయంగము లెల్ల నోలంగుటయును _. 

స స_త్త్వ్వనుంతయు. దూలంగం? జాలడను +నట్టులయ్యును డేంగయ 1 ట్రతయువైకి 

నురవడిం జెంగలించి స్వ్రకరయుగంబు ముష్టి పగను బట్టి క్రో క్ర, భంబు $ పాంగుచుండ, 

హరిదగు వతుము నొంచెను, గరిరాజము వృుష్పహారశఘాతంబున నె 

క_రణిం జలింపదొ యావిధ్శి మురరిపుం డద్దానం గుందుశపాందక యుండెన్, 

. వనజదళామయఘుం డంతటను 1 వానికరంబులు రెండుగట్రగాయ 

దనకయిదోయిం బట్టుకొని $ దారుణభంగిని బెక్కు_మాటు లిం 
తనందగనట్ట వెగమున + నాతనిం ద్రిప్పి ధరంబడంగ మో 

డెను గతజీవితుం డగుచు $ దివాకలాపము లెల్ల వీడంగన్. D_9U 2485 

. వోరములుక్ శిరోజములు 1 నట్టు లె పిడగ నా _ర్రిగసంది సా 

ణబూరుండు శ క (క్ర శేతనమునుం బురుడించుచు ల ౦దయగనూాటె నా 

తీరున ము స్పందు బల బెనుని ముష్టిహ తాంగం జేయగా 

సారబలుండు రాముడు విశాలతలంబున వాని బిట్టుగన్ ౨౩ 9486 

. వినుకోవంబునం జబిచెనుు, సునతలహాతి నర్జితుండయి $ కడువడి వదనం 

బుననుండ నల్ల వెడలం,గను బ్రాణము లశ్ట్రై వెడల? గా వివశుండై ౨౮ 9487 

. అనిలసమాహాత భూరుహ్కమును బోలుచు . నేలంనాలె | ముష్టికువావుం 
గని కూటమల్లుం జాగ హ్కమునం దలపడ రాంగ కూర్గముఖ్యుండు పహలీయున్ , 

. దానినొక లెక్క_ చేయక, యే నియతి౯ వామముష్టి $ నేచినవూన్మి_౯ 

చా నెంతొ్' వీల బొడువం' గా నాతడు నేలలాలె $ గతజీవితుండై. ఎకు. 2489 
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క. హరి మార్కొని ళలుం డాతని చరణాహాతి శీర్ష మష్టై $ ళకలములై నక 
ధరం గూలె నట్ట తోళలుం డురవడి మార్కొ నంగ వానిగనుద్ధతు వారియున్. 

తే, రెండుగా౭జీప్సి వగ హారేతరాజు, నింటికింబం వె వారిర్వు ప రు గాలి 

రిన్విధంబునం జాణూరులేడొన్న (దగిన, ముష్టి పైకుండు కలకొటులుగభూమింబడంగ. 

లే తోశలుండును జావంగ $ ధూ ర్తులె'న 

యట్టితక్కి_న మల్లులు + నసువ్రులవయిం 

గలుగు నాళలం చాతి ? కడుభయమున 

నంత నా రామకృష్ణు ల1త్యాదరమున. ౨౮ 2492 

కః తమయీాడుగల్లు గోవక్కుల మిత్రులక్ గాడి యాస్ట్రలంబున నె వా 

_ ద్యుము లెల్ల మొరయుచుండ(గ ,సుమహితమణినూప్రరములుసొంప్రుగ మొరయన్ 

తే, న_ర్హనంబుల న్వేచ్చ నొోనర్చుచు నట 
విహరణము సల్ఫ రిట్లు స్ట్ (శ్రీవిభుండు రాముం 

ఉ్నరం చేసినయాకృత్య] మునకు? గంసుల 

ఉడెొక్కరుడు తక్క నక్కడోనుండు జనులు. 3౦ 2494 

క. ధరణీదివిజ ప్రముఖులు నిరుపమ సాధుత్భయు_క్తి 1 నెగడెడువారల్ 
సరిసరి యీకృత్యం బని యరుదుగ వినుతించి రెంతొ' $ హర్ష ముపొంగన్. 

ఉ. అ త్తటీం గంసభూవతి మహ_తృరదోర్చలులైన మల్లు ల 

ట్లు త్తలపాటునొంది మృతినొందుట తక్కిన మల్లు లా_ర్హిచే 

జిత్తము లెల్ల భీతి గనం? జెచ్చెజుం బాబుట చూచి లోవలం 

ద_త్తజపాటు నొంప గతోధర్షుడు కావున నాగ్రహంబునన్. 3౧ 2496 

లే వాద్యుముల నిల్చ్బం బంచి నవకులతోడ 

నిట్లు వచియించె మిగుల దుశర్వ్యృత్తులై న 
వీరి వసుబేవతనయుల $ వెడలం గొట్రుం 

డివ్వురమునుండి వెవెగ 4 హీతమగు నిది. 3౧౪ 2497 

క, గోవకుల ధనములెల్లను, వాపోయిన వదలకుండ 4 వరుసం గొను: డ్రి 

పాపమతిమైన నందుని గోపపతిం గట్టు డిడి యీగుం గారి మింకన్. 3౨ 2498 

చ, కుముతియు ౦ దుర్దనో త్రము డోగుంగద యీావసుబేవుం డాతని౯ 

యమపురి కనీ 'మజటేయు $ నాత్మ జువతృముమాని శత్రువ 

శుమున మవోదృతిం గని రొశసంగెడు మత్చిత నుగ, నేను సే 

గ మృతిం గనంగం జేయుడు తగ౯ వధియింవుండు వానిభృత్యులన్. 3 32499 

క్రుర్రి శీకంత్తుండు కంనునిం బొలియించుట. థిఆా- 

చ. బిరుసుల నిట్లు పల్కువృథివీవతిం గంసుని గాంచి కోవవి 
స్యురణత నవ్ఫయుం డగుచుం + బొల్చెడు వ్ర హరి లాఘవంబునకా 
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ధరణిపుం డుండు నె న త్హయినతద్వరమంచము వై కి దాంటి యె 

క్కె రమణ నిట్లు స్వేయమృతి$కం దగ6 గారణమెన కృష్ణునిన్. ౩౮ 2500 

ము. తనపై కే జ్రెజవచ్చువానిం గని యా+స్థానంబు వే వీడి బే 

చి నితాంతోదతుండాటం జర్మ ము ననీం $ 'బేకొంచు యుద్ధంబు 2 

యను సిద్ధంబుగ నుండె; ని ట్లతండు సవ్యం బట్టులె దతీ.ణం 

బనుమార్షంబుల జేగ యట్టులు వివశయస్ఞ్బానమం దొవ్వుగన్. 3౫4 250! 

*చ, తిరుగుచునుండ దుర్వివహా తేజము నొప్పంగ నుగ మూూర్షియె 
పరంగుటం గృష్తుం డాతని సు$వర్లుండు పన్న గము౯ గ్రహించు న 

క్క_రణేని బల్మిం బట్టుకొనెం $ గరిసుశిరో జము లక్టై చష్టుకొం 

చురుముకుటంబు క్రి 'దంబడ 1 నొక్కటం దన్ని వరా కః మంబునన్. 3౬4 2502 

రై ఉన్న తమంచంబుశనుండి రంగము క్రిందికిని బడునట్లు ట్రై నెను మజీయును 
విశ్వాశళ, శ యుండయి $4 వెలసీ స్వతొంత్రు తుడౌ నబ్దనాభుయే వానిీయవయవములు 

నలంగు నట్టుగవడిం $ జెలంగుచు వైంబజె; మూూండులోకములకురగూడందా నొ 

కండె నివాసభూతుండయి యొవ్పెడు హరి తనపై (బడ 1 నతని క్రింద 

తే. నున్నకంసుండు స్వాతం త్ర్వశమూని కృష్ణం 
డె నొక్క_ంగ నొక నిమేషూంతరమున 

శ్రూణములం బానె; విరహాత $ ప్రాణుండైన 

కంసునికా లోకులెల్లరు $ గాంచుచుండ. 3 ౭౪ 2508 

చ, హారి కరినడ్చునట్లుగ మవాత్తుండు కృన్లుండు తచ్చవంబు స 

త్వరముగ భూమి నీజ్చె నటం $ దద్దయు నక్క_ట యక్కటా! యటం 
చురునినదంబు లెల్రైెడల 1 నొక్కటం బర్వంగంబేని శెల్ల శా 

తరుణమునందుం గంసుండు సోతంబు స్వబుద్ధిని ఫీతినొందుచున్. 3౮ 2504 

వ, జలములం [గో గలునప్పుడు వోచస్పులంబ ల్కెడు వెళం గనార్కు_ వె 

ళ్ లల దిరుగాముచుండుతలు;లకా మణీ యూర్చులయబుచ్చు నప్పుడుకా 

జలరుహనేత్రు, నీళ్వరునిం ఫే జ ధ రాయతపాణి నాతని౯ 

దలంచుచు ముందు నున్నటులC 7 దాం గనుచుండెడు వాడు కావున౯. 2505 

Ir 
దోరవావమైన యా శ్రీ, హరిరూవముం దానుబొంచదె; $ నాకంసుసహో 
దరు లావార్తను విని సృత్వరులై న్యగోభకుం డనం $ దగు వీరుండుకా. 3౯ 

తే. కంకుం డింకను గలవారు 4 కడలి యస్ట్ర 

సంఖుర్ణి లు ట్రై ను క్రుభకా సహాీజన్లు నట్టు 

* “సమగ హీ ద్దుర్వివహో గృ గ శేజాళోి” అని మూలము. 
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చంపినందులకుకా బదుల్ $ సలువం బూని 

హరిని మార్కొన నరు దెంచి 1 రప్రుడు హలియు. ౪౦ 2507 

తన యనుజన్లు మారొ-నిన 4 దస్యులం గాంచి తదుద్గతిం దగం 

గని వరిఘంబుంబూని వళుశకాండము నీంహమువోలెం జంవె; మో 

నెను దివిదుందుభుల్ హారికిం 4 జెందినవారలె గాన. బద్శ జుం 

డనఘుండు శంక రుండుం (ద్రిద* శాధివముఖ్యులు ప్రి ప్రీ తిమోటంగ న్. ర౧4 2508 

కురియించిరి సుమవృష్టిని, హారిబలులం బొగడి; రంత + నవురాంగన లా 

దరమున నాడిరి; తదనం,తరమునం గంసావనీశుడారలు త్వరంగన్. ర 2509 

. కంససహోదర $ కాంతలు మటియును గల స్రీలు సుహృదులు 4 గలనంబడుట 

విని దుకిఖ మేంచంగ 4 వే వయనంబయి కస్నిరుప్రవహింవం $ గా శిరముల 

మూదుకొొనుచు వచ్చి శ ముందట వీరశయ్యల శయనించినశయట్టి మగల 

గాలలించుకొనుచుం $ గడునోకమున విలావంబుచేయుచును శబ్దంబు రామి 

. నెట్లా యెలులరా త్తి వోనాథ [11 యిద్దియేమి 

యో ప్రియా! ధర్మవిద్వర $ యోయనాథ 
వత్సలా ! ధర్మవిద్వరా ! 5 వరగుణాఢ్య! 
నీవు హాతుండవుకాంగ మే + మావిధమున. ౮౪౪ 2510 

. తనయులతో గృహములతో,డను హతులమె ఇుతిమే యిశటకొా బురుషవరా! 

' నినుం ,ఛ్రాణేశుని బాయుట్కగన నీవ తేనము శుభ నికకాయ 'మెడలన్. ౮౫ 
9 

. మావలెనే యుత్పవములు, పోవ౯ా సుంతయును -జూడరగబోలని యౌ 

యీవిధి నున్నది; నాథా!, నీవో కోవమున భూతోనికరంబులకున్. ఈ౬ 2512 

. నిరవరాధములని యెన్న $నేర శెంతొ 
ద్రోహ మొనరించితివి గాన 1 ద్రోహ మదియె 

యిట్టి దశ నొందంగాం బజేనె4 నిపుడు భూత 

ములకు ద్రోవాంబుచేయ నెశట్లలరు సుఖము. ౮౭ 2518 

. మురరివు వీతంజే సకలేభూతములకా సృజియింపం చెంప సం 

హరణముచేయ హేతువగు + నట్టిమవోత్తున శెగ్టుచేయ నె 

కరణి సుఖంబుగల్లు నిది 3 కాదన నెట్లగు! ? నంచు నిట్లు భూ 

వరుని ఫురంధ్ధు, లేద్య విని 1 వారిజలోచనుం డంతం గరూర్త్మిమై. ఈర 25] 

. లోకములకు శ శ) యస్సులం జేకూర్చెడు వాండుగాన 9 కి తిపతిమపాళా 

నీకము నాశ్యగసీంచుచు, నాకంసాదులకు మటియు $ హతులకు ' నెల్లన్. ర౯ 

. పరలోక శ్రీయలం దగం, దరుణము తప్పక యొనర్చం 1 దా నాజ్ఞ్యయి జెక్ ; 

దరువాల్ః ది ప్ల దండ్రుల, నురుబంధవిము క్పులనుగ ఫ నొగి నొనరించెన్ . ర౯ 

ఛాం-భాగ- లీ? 
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చ. ఇరువుర పాదవంకజము 1 లెంతయుభ క్షి చెలంగుచుండ సో 

ei 

దరులు స్వకీయశీర్ష ములు $ తాకశంగ మొక్కల; తప్టీదండుు లా 

దరమున _మొ,క్కియున్న సుతోతల్ల జులకా గని లోకపాలు రి 

ర్వు రనుచుం డా శెటుంగుటను $ బుద్ధులం గల్లినసంశేయంబులన్. ౫౧ 2517 

. తొ లణగించుకొనుచుం గంసునివలనిభయము మాని ప్రేతి! వర్లి ల్లంగాం 

'జెలంగుచుం గెలిట6ం జేర్సిరి, తలమే సుతకాతుకంబు $ తగు ని ట్రనంగన్ ? X0౧ 

ప్రీ. జర్ర 

నలువదేనవయ ఛాయ ము. 

అరి శ్రీవారి దేవకీవనుడేవుల నూజడించట. థిఆ- 

పురుషో_త్తముం డంత $ బుద్ధి నూహించె 'నాతలిదండ్రు లిప్పుడేశత త్త ౪ మెజీలి 

రియ్యది పస్తుతోకృత్యవిడంబనమున కనర్హ్ల మటంచుం + దనమనమున 
నూహించి యెల్ల ర ? నొక్క_శుణంబున హోహింవపంజేయు విశభూతిగల్లు 

నాత్తమాయను వారదిశయందుం బ్ర, యోగించె; సాత్వతర్ష భుండైన శ చక్రి యన్న 

లే. తోడం దలిదం,డు,లం బ్రీతం 4 జూడం బోయి 
న్ా 

వినయముసనం దలవాల్సి “యో 1 జనని, యోజ 

నకి యటంచును బిల్సి మోనంబు కరంగు, 

నట్టిమాటల నిట్లనె 1 నార్య |! జనక 1. ౨ 9519 

బ్రరువ్రురుమోరు మాకొజుకు $ నెంతయు నుత్సకతకా సతంబు ని 

రృరముగం గాంచుచుండినను 4 భారతరంబగు కస్టరాజి కా 

తురవడశే మముం గని సూతుల్వచరించెడు చేష్ట లెల్ల నా 
దరమునం గాంచ నెంచియును 1 దారుణకర్శ విషరయంబునన్ . ౨౮ 2520 

. బాల్య పాగండ కౌమార 1 భవ్య ౩ళు 

లను గనంగ ,నొశప్పు డేశలాగునైన 

వలనువడకుండా దారా గ్ 4 మొలయుట భవ 

దంతికంబున మే మున్న 1 యదియె లేదు. 36 9521] 

. జనకునిగహామందున నోసంగాడు వెడుకం దప్లిద ండ్రు లో 

తనయ యటంచు లాలనము $ తద్దయు సల్పంగనుండు భాగ్యు మా 

తనయులకు౯ా లధింవదు గశదా! సకలారసుసాధనంబుగాం 

దనరిన యీకళేబరముం 1 చా రిలంగాంతురు వెంతు రాదృతిన్. ౮4 2522 

. అట్టి తలిదండ్రులబుణం బ$ బెట్టు లేని, దీర్చుకొనుటకు మదర్వుండు శృ తెంపు చేసీ 

నను శ తాబ్బములుగ లట్ట్రతనదు నాయ్మువునను శ క్పుండుగాం డనఠజను. నిజంబు. 
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1౪, వారల తనయులలో నెవం డారయయగ సమర్ధుండయ్యు $ నంగధనములక౯్ 

వారికి వృత్తి తని జక్కలల గూరు పండో యట్టిండైన 1 కుత్సితమతియున్. ty 

క. మృతిగని లో కాంతరమున, కతిజవమున బోవ నందు $ యమునిభటులు కు 

త్సితుండని యాతని మాంసం, బతం౭జే తినం చేయుదురు యథార్థం విదియా.౬ 

వ్వ జననిని వృద్ధం దం డ్రినిని $ నాధ్విగనొ స్పెడు ధర రృపల్నిని౯ 

దనయుని 'బోలునికా సుదని $ ఛారణి బేవునిం దన్నునాశ్రయిం 
చినమనుజుకా సమర్ధుఃడయి శ చెరగంద్నీ భ రంపకుండునో 

మనుజు డతండు శాస్త్ర హీితకమార్లమునం దలపోని భూడంగన్. ౭ 2526 

ర్, జీవన నృృతుం డను వేరకొా భావింపం దగును; గంసపార్తి రి వ్ర చేత౯ 

వే విధముల వీడితులయి, యీవరుసకొ మోర లుండ్ $ నే మిరువురమున్. 20 

క, మిమురథతుంవం జాలియు మిము శుక్రూషలను గొల్వ $ మించినళ క్రీక్ 

తమనొప్పీ సల్ప కటు వ్యర్థముగనెయ యీదినములను జఫరవితి మ 'జెట్లో? ౮ 

క, జననీ! జనకా! వరవళ, మనంబడు దుస్థతిని గనుట 1 నార్హుల మిమ్మ్లుక్ 

గొని శుక్రూపల నెంతయుం దనువని దుర్శతులమైన $ తనయుల మమ్లున్ . oy 

తే. కంసుచేం గష్ట మొందిన + కారణమున 
నూరకుండితి మని మోర $ లూహా చేసి 

తప్పు దీని తుమింవంగం1 దగుదు రనుచు 

మాయచే మర్తరూవంబు $ మహీ ధరించి. ౯ 2580 

విశ్వమొ యాత్మ గా $ వెలయు నా, శ్రి హారి వలికినవలుకుల 4 శలరిమోహా 

తాత్మలె కొమరుల 1 నావారినిద్దజం గౌాలగిటం జేర్చి యరోకమున గూరు 

చుండగా నొనరించి 1 యురుతరమోదంబు నందిరి మణియు నాాయర్భకులను 

నానందవారిథాగరాభిషి, కులం చేసి న్నే హపాళములో చె చే నిబద్భు 

తే, లగుచు బాప్పుములు గళము 1 లడ్లగింప 

నించుకయు బల్క_ నేరకకయే కుమారు 

లను గనుచు నుండి రిట్టులు $ వనజనయను. 

డగుచు భగవంతుడైన శ్రీ$వారియుం బ్రతి. ౧౧౪ 9581 

చ, జనకుల నూజుడించి తన+స్వాంతమునక్ "సేనయిత్రి తం డ్రి యై 

వనటంగ్భశించు వాని దనీవంకనె చూచెడు ను న సనుసక 

eer 

1 “యస్తయోరాత కజఃకల్ప అత్మ నాచఫనేన చ చ్మ వ త్రెంనదద్యా శ్త త్తం "ప్తేక్యస్వమాంనం ఖా దయం 

తీహి”. అనిమాలము. “లో కాంత రేయమదూశాః” చ్యాఖ్య. లి “'మాతరంవీత రంవృద్ధంభార్యాంసా 

జ రంల 

ధ్వీంసుతంళిశుం, గురుంవి ప్ర, వప్రవన్న౦చకల్చోడబి శ్ర నక మృశకో అని మూలము. శ్వసక 

అపిమృుశతుల్యవ వేతి” అనీ వ్యాఖ్య, 
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జనవతిగా యదూద్యవాంల $ సంతతికిం దగంవేస్కి యంత ని 

ట్రనియె మవాో ప్రభూ! (సృజల 1 మెతిమి నికిత మమ్ము నెల్లరన్. ౧౨౮౦ 2858ల 

జనపతిధర్భంబున నే వనినేయంగం దగునొ య ట్రపద్ధతచే నా 

జను 'చెయుము వఫూర్వంబును జననాథుండె” యయాతి $ శావం బిడుటన్. ౧౩ 

నృపయో గ్యానన మాయదు, నృవులకు నెక్క_ంగ రాదు $ భృత్యుండ నయినే 
నెపుడుం గొల్చుచు నుండగ, సుపర్వులు వినమ్రు, లె యణగుచుక౯్ బలు లెల్లన్, 

. నీకర్పింతురు నా నింక, భూశకాంతులమాట మరలం 4 బూని వలుక నే 

లా! కరము దయామతినై, శ్రకలితుండ వగుచు న్యాయ$సిద్ధిం గనుచున్, ౧౮ 
పాలీంపు మనివల్కీ $ పద్ధదళ "యుండు కంసుని భయమునం 4 గాండదిరీకు 

లన దిక్కుల దెందొ $ యతిగగాఢముగనున్న జ్ఞాతులు సంబంధులై తనర్చు 
యదువృష్పిమధువుల $ నంధక దా శార్హ్యకుకుర పృముఖులై న  సకలబంధు 
వుల బిలీపించి యిమ్లుల నూజడించి మన్ననలం దన్పుచుం బరీజనపదముల 

. నిలుచుట గృశించియున్న వారలను ధనము 

నను మవోతృపవులం జెనీ $ నై జగృహము 

లందు నివన్ంవం జస, నాాయదుకులులును 

రామకృష్ణుల బావాసంరతీతులయి. ౧౬౪ 2586 

తమతమ కోర్కు_లు వండుట్క గమలాశహాలాయుధు లొగిం 4 గాపాడుటం చా 
పము లేవిలేక సిద్ధార్థములయి సంకల్పములు విగరాజిల్లంగన్. ౧౭ 25ల/ 

నివసించిరి సంతృ_పిగ, సవిలాసదయాస్ని తైక $ సదనంబయి చ 

క్క_వణిలి వ్ర మదాస్పద మై, యవిరత లావణ్యనిధియు 4 నౌ హరిమోమున్. 

ప్రతదినముం గనుంగొంచు£, వితత ప్ర తాత్తు లగుచు 1 వెళ్ళ ములం చా 
తతవిహరణముల నిచ్చలు, వ్రతిలెక చెలంగి రి (వ్రవయసులు తమిన్, ౧౮ 

. అనుదిన మాముకుందుని ము+ఖాంబురుహోామృత మిోతుణంబులం 

దనివి చనంగం గ్రోోలుచు నతాంతబలాయతతేజముల్ తగా 
గనుచు వయోవిరాజితులు $ గాం గనుపట్టిరి రామకృష్ణు లం 

త నొకదినంబునందుం దమతం డ్రిని నందుని గాంచి వ్రీతితోన్. ౧౯౪ 2840 
వొ శ తో . కౌంగిటంజెర్చు కొని యిట్లు 1 క్యమ్రభ ణితిం 

బలికి. రోతం డ్రి! వాదుమిక్కిలి ముదంబు 
వలయంగా. చెంచితిరి మము + విమలవాక్కు 

లలర లాలించితిరి పెక్కు_4పలుకు లేల? ౨౦౪ 2541 

మ, తలిదండ్ర్రు ల్ తమబిడ్డలందు మిగులం $ దాత్సర్య ముపారయాొ 

నెలమిం గాంచుట సాజమా మణటియు నూశహింవంగ బేహూంబునం 
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గల మోదంబునకంళుంయ బుత్రులపయిం స్ట గన్పట్టు మోదంబచె మి 

క్కి.లి యంచుం బలుకందగుకా సుజనులుం 1 గీ ర్పింతు రిమార్ద్హముక్ . ౨౧ 2542 

“నీ, దేవకియుక- వసు దెవ్రుండు మోతబ్లిదండ్రులౌదురు గాని $ తలం మేము 
గాముకదా యందు? రేమొ! బంధువు లన్నవ స్త్రము లిచ్చి సర్వవిధములను 

బోషింప నావదల్ + వూన రథీంవంగం జాలక విడిచిన + సమయమందు 
శిశున్రులం బ్రీతిత్ "6 $ చేరంగందీనీ చక్క_ం దమబిడ్డల $ కరణిం బెంచి 

తే, పెద్దవారిని చేసిన 4 వృథుయళస్కు_ 

లే జనకు లౌద్యూ రోతం డ్రి! $ యింకమోరు 

వ్ర జమునకుం బొండు మే మో పుఠఫరంబునందుం 

గల సుహృదులకు( బ్రితిని $ గలుగంజెసి. ౨౨౪ 25483 

క. ఆవల మావైని సుహృ, ద్భావంబున విహ్వాలులగు 9 బంధువుల మిముకొ 

వే వత్తుము చూడంగా, సెవిధమున వనటం గనక $ యెగుం డనుచున్. ౨౩ 

చ. మురదనుజాంతకుండును బ్ర మోదము మోజంగం బల్కి_ నందభూ 

వరునిని దక్కుగోవసమువాయము నూజుడిలంగంజేసి యా 
_ భరణము లంబరంబులును ? 'బాత్రములుక్ థనముక సమృద్దిగా 

వరుసనొసంగి మన్న నల $ భాషల దృప్తులంబెనె; నంతటన్. ౨౮ ఏరత్క 

ఉ. నందుండు రామకృష్ణుల మీనంబు వమోదమునందు మున్దుచుం 

డం దగం గాంగిబవించి నయాేనంబుల నశ్రు,కణంబు లొౌక్క_టం 

గృందుగ ముంప గోవకనికాయము వెంబడి రాగం బోయె నా 

మందకు. బుత్రీయుగ్మ ము నశమానుషరూవ మటంచు నెంచుచున్. ౨౫ 2646 

అధి ఉపనీతులై రామకృష్ణులు విద్యనభ్యసించుట. థతా- 

ఉ. ళకూరతనూజుం డంతం దనీసూనులకుకా విధిం దవ్పకుండునా 
చారమురీతి గర్హమునిశసద్విజసంఘము చే ద్విజాతిసం 
స్కాారము సాగువద్గతిని 4 జక్కంగం ద్ర్చె; మహూోత్సవంబునక్ 

ఛారణి దెవవర్యుల ని తాంతవిభూషిత పావనాంగులన్ , ౨౬ 2547 

పూజించి త_ప్పకకర్ళుర మాలికల చేత బొలుచుచు సాధువి+్రభూపషణములఈ 

7 చేయబడి మజతొమవస్త్రంబుల నలరుచు నున్న గోకవులను వత్స 

సహితంబులుగ భ_క్రీసహితంబుగా దహీణగ నొనంగనుు; స్వతశనయుల జన్మ 

నతత్రమునను మనస్సున సంకల్పమును జేసీ యున్న భోనునికరంబు [న్న 

చే, గంనుం డన్యాయ మైన మాశర్దమున నవహరించుకొనిపోయి తనయింటోనుంచియు 
rr : 

ew 

* “సపితా సాచజననీ యా ఫుష్టీతాం స్వపు క్ర్రవల్ ,శిశూక బంధుఖ్లీరుక్చ షై నక లైైపకిపోవ 

రత త్రై” అని మూలము. 
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ew 

స్తే, 

వానినెల్ల స్మరించి తేతబంచి యస్ట్క తా మవోమతి గావున $ దాన మిచ్చె. 

సనీతులగుచు సోదరు లవుడు 'వ్వెజత్వంబు నొంది + యాదవులకుం దా 

నె పురోహితుడగు గర్హుని, యువదేశళమురితి సు వ్ర ఫతో త్రభు లగుటన్, ౨౮౪ 

బబ బ్రహాచర్య మనెడు $ వ్రతమును జక్క_ంగా, నాచరించుచుండి $ రంత వారు 

సకలవిద్భులకును ! సమధికాథార్నులై, యెల్లలోకముల కళధీకు లగుచు. ౨౯౮ 
సక లజ్ఞాలయ్యు నోదరు లకలంకం బగుచుం దానే $ యలవడునదియొ 

ప్రకటమునగు జ్ఞానము మ, _ర్హ ఏ కాయహితచేష్టితములం $ దగినవిభమునన్. 30 
. కనంబడకయుండ. జేయుచు ననంతరము గురుకులంబుశనందు వనీంవం 

గను గోరి యవంతిపుర్కమున నుండియు నట్టితరుణమున శ్రీ కాశిన్. 300 2552 
అధివసించియున్న $యట్టి సాందీవని యనెడు గురువుకడకు 1 నరిగి రంత 

నతని నాశ్రయించి $ యమలశిప్థాణార, సమృతముగ భ_క్రోసాంద్రు, లగుచు 

. మనసుల నిగ హాంచి యొకశమాడ్కిని నిందనుబొందనట్ర నృ 

_త్తీని జగమందు నింవగను $ దేవుసిభంగి మవాదృతి౯ా గురుకా 
గనుచును గొల్బుచుండి; రల $ త్త్రూసురమౌళయు శుద్గఖావముక్ 

గనంబడ వారు గొల్పుటకు $ గాఢతర పృమదంబు నొందుచున్. 3౨4 _ 25ర్4 

శ్రుతుల నుపనిషద్వ్య్రతతిని వెదాంగము,లను మవహాదరమ్ముీన నువదేళ 

'మొసంగ మజీయు మంత్ర శవిసర పృ ముఖరహస్యముల తొ నధర్వశమనంగంబరలి 

భూవరులకుం గాగ $ బుట్టిన యాధను ర్వేదంబు మన్వాది+విమలథర్మ 

చా స్త్ర ౦బులను మట్ శ సమధిక మీమాంస యనెశుశా స్త్రంబును +) న్యాయముఖము 

లను దర్క_విద్యను $ మను జేశులకుందగి సంధివిగ్ర హముఖవడ్వి భేద 

ములం దగునీతి నమ్లులందె ల్చె; సర్భవిద్యా ప పవ _రృకులగుశనట్టి బ్ర హ్ 

చారు లిర్వురు గురు వొక్కసారి చెప్పి, నంతనే చక్క గృ హియిందోరశ్లుగురువ్రు 
దెని నుపదెళమిచ్చునో  చానినెల్ల, తణములోన గ్ర పొోంపంగంక జాలి రప్రుడు. 

శవ. అటువదినాలుగు దినంబుల కలువదినాలుగు విద్గలను గ హించిరి. మజీయు 

గితంబు, బాదష్టింబు, నృ_త్తంబు, నాట్యం, బాలేఖ్యంబు, వి శేషక చ్భేద్యంబు, 

తండులకుసుమబలివి కారంబులు, వుబ్బూ_స్తరణంబు, దళనవసనాంగ రాగంబులు, 

మణిభూమికాకర్త ౦బు, శయనరచసం, బుదక ననాద ప్రదకఘాకంబు, చిత్ర, యోగం 

బులు, మాల్యగ, థ్ నవిక ల్పంబులు, చేఖరావీడ యూజనంబు, నే పథ్య మనగ ంబులు, 

కర్ణ్యవత్ర, ఖంగంబులు, సుగంధయు_క్రియుభూవపణణ యోజనంబు, టై9ద్రజాలంబు 

న్కు గ"చుమారయోగంబులును, హా స్పలాఘవంబును, జిత్ర శా కావూపభ త్య 

కలా 

* “సకృన్నిగదమ్మాప్రేణ తా సంజగృవాతుర్న వ, ఆవోరా త్రై శ్చతున్షష్ట్యాసంయత్తాతావతీః 
*” ఆని మూలము. వ్యాఖ్యననుసరించి వచనమువ్రాయంబడినది. 
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వికార క్రి యలు పానకరసరాగాసవయోజనంబునుు, నూచీచాయకర రృంబును, 

సూత్ర, శే డయు ,వీణాడమరుకవాడ్యంబులును, బ్ర బ "హాళికయుంబ్ర, తిమంలయు, 

దురగ్భిరచక యోగంబులును, బు  స్తకవాచనంబును నాట కాఖ్యాయ కాదర్శనంబు, 

కావ్యసమన్యాఫూరణంబును, బట్టకావ త్ర్బె 'బాణవికల్పంబులుసు, దక్రకర్శంబులు, 

తతణంబు, వా స్తువిద్యయు, స్వర్ణ దాప్యోరత్న వరీకయు, థాతువాదము, మణి 

రాగజ్ఞానంబు, గాకరజ్ఞానంబును నృ మాయు ర్వేద యోగంబులు, మేషకుక్కు_టలా 

వకయుద్లవిధియు, శుకశారికా ప్రలావనంబును, నుత్చాదనంబును, గశమార్జనకా 

ఛలంబు, నత్షరముష్టి కాకథనంబు, మ్లచ్చితకుతర్క_వికల్పంబులు, దేశఖాహాజ్ఞానం 

బును, బుప ప్ప కటికాసిమి _తృజ్ఞానంబు, యంత త్రృమాతృ కాధారణంబును, 

మాతృ కాసంవాచ్యంబు, మానసీ కావ్య కి, యయిు, నఫీఛానకోళంబు, ఛందో 

జ్ఞనంబు, క్రి యానిక ల్పంబులు, ఛ్రలితకరా రారాగంబులు, వస్త గోపనంబులు, ద్య్యూత 

వశేమంబు స నాకర్ష శ్రీ డయు, బాల కీ డనకంబులు, వై నోయికీనంబులు, వైజయి 

కీనంబులు, వై తొనకనవి ద్యాజ్ఞానంబు నను దతుష్పష్ట్రికళల నభ్యనించి రంత. 3 ౫6 

-ఇకొత్రి రామకృష్ణులు మృతులగుగురుపు శ్రులం బె చ్చుట. Od 

మ. తరు వాతకా గురువర్యుం గాంచి మిగులం 9 దాత్సర్య మొప్పారభూ 

సురవర్యా ! గుకుదహీణాకా విధియు నెవొవ్వుం ద్రైశానీంచు నా 

కరణికా మోాకొసంగం దలంచితిమి కాంతం చెల్పుమా మాపయిం 

గరు ణాదృష్టిగ లట్టి మాన్యుండ వనంగా ('బూహ్మణుం 'డాతండున్. 3౬ 2553 

తై, రామకృష్ణులదగు విచిత్రమహిమంబు 

మాననులయందు నెందు నెం $ గానంబడని 

మిలివిలాసంబు౭ బరికించి 1 మాన్యతములు 

వీర లవతారప్రురుషులం + చారని మది. 3౬౪ 2559 

“క. తనసాధిర్గి నడిగి యాయము మనసుం గని వెట్టి , ప్రాక్స్పక$మయమున నెప్రడో 
_ వనధిని బ బ్ర భాసతిర్థంబునం బడి మృతుండైన 'తనమోపుత్త త్తుని శిళువున్. 3౭ 

క. కొని తెచ్చి ) దతీణగ న్కిమ్మని కోరెను, గోర్కి_దాని 4 నప్పుడె తీర్చం 
గను దలంచి యశ యొసంగుదు, మని వనివిని సత్వరమ మీవారథవర్యుల్. 3 2y 

చ, అనుపమవి క ర్రమాఢ్యలయి స్ట యద్భుత లెజులునై న నోదరుల్ 

చనిచని యాప్రభాస మను+సాధుసరస్పును గాంచి య్ధిపె 

లను వనీయించి చ “ెట్టికృతుకలం చొనరింవలగం బోలునంచు నె 

వనముల నెంచుచుకొ తుణము స్ట మాన్వతముల్ చను దెంచి రం చెదన్. ౨౮ 

చ, తలంచి మవాోబ్లి వూజకయి $ తాం దగువ స్తువు ల్లు గొంచు వే 

. వెలువడి శాన్రయుక్త కృవుగు + వృ_త్హమునం దమిం సూజచేన్క నా 

bf _ 99 

* సమ్మంత్ర్య వతి సమహార్థ వే మృతం భాలంవ్రృభా సే వరయా౦బభూవ అనిమూల ము 
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WU 

జలరుహానేత్రు( డాదృ్భతిని 4 సాగర ! తావకతుంగభంగరా 

సుల గృ పాయింపంగాం బడిన 4 నూనుండు బాలుడు నీజలంబులన్. 3౮౪42568 

కలం డాతండు గురువు త్రం, డలఘుగతి౯ దెచ్చియివ్లు 3 యాతని నన నా 

జలరాశి వలె; బేవా!, ఖలహరణా! విప్పతనయు 4 గృహియింపను జూ! 3౯ 

పంచజనుండు నాశబరంగు దైత్యుండు హరియించె నాయసురేంద్రురడెట్టు లేని 
నాక సాధ్యుండు జలాంఠతరమునం దిరుగుచు శంఖరూపము దాప్పీ 4 సాధుబాధ 

కుండయి యుండును; వాండె 4 గురువ్నత్తుని హారించె వానిసాధింపంగా? లేను నేను; 
ననుటయు సర్వలో కాధీళశ్వరుండు కృ్తంం డప్పుడే సలిలంబు+లందుం జొచ్చి 

. వాని వధియించి యుదరంబుశలోన గురుకు 

మారు గనలేక ,శీ హరి 4 భూరిదనుజు 

నంగమునం బుటినటి మీవోర_ శంఖ ప్ పా 
మును దమిం బాంచజన్యంబుం $ గెనియుం నిదప. 5౧౪ 2565 

. బలదేన్రుండును వెంటరా నరదముం + బావించి యామ్యూళ కి 

ముల బోయె౯ా యము ప్రీ తీకిం దగినదై 3 వాల్చారు నప్ప_త్తనం 

బు లపీం జూవెడు కాంత్ ! సంయముని నాం బూర్యర్వ మెంతో జగం 

బుల విఖ్యాతిని గాంచియుండు నదియుం 1 బుశ్యాత్మలభ వ్రింబుగన్ .ర౨ 2566 

. ఇరువురు సోదరుల్ దరము 1 లేడ్రెజు నొ_త్తలం దన్మవోస్వనం 
బరుదగం గర్జరంధృములీయందుం జొరకా వడి లేచి దుర్ణనో 
త్క_రముల శిక్ష చేయు గంరుశధర్మయుతుండు యముండు భ_క్లిచే 

నరిగి సవర్వచేనె మహిశమాఢ్యుల శింతయు నాదరంబునన్. ౮౩ 2567 

వినయం బొవ్బ్చంగం బల్కె_ ను త్తమనిధిక౯ 1 విశ్వంబునంగట్లు భా 

తనికాయాశయవాసుం గృష్షుం గని 'యూటై వంబ లీలార్థమై 
మనుజా కారము గాంచి నట్టివరమాశత్తా! విష్షువా! నే నొన 
ర్పను యోగ్యంబగు కార్య మేది గలదో $ పాలింపు మాజ్ఞ ౯ దయన్. రర 

- జరువురు మారు వచ్చుటయె $ యెంతయు నాదగుభాగ్య మే కదా! 
త్వరంగ ననుజ్ఞ యిమ్మనినం + డామరసాముండు వల్కె నీభటో ' 
త్క_రమొగి స్వాయకర్మసము+దాయనిబంధనుం డై నయట్టి మా 
గురునుతుం దెచ్చె నిచ్చటికి 4 గొబ్బున నాతనిం బేరం బంపువూ. ౮౮౪4 2569 

. ఓఉీవముపవారాజ |! నాయాజ్ఞ 4 నూని వానిం+* 

దెచ్చి యిముట్టి వనిచేతం 4 బొశ్చా మేమి 
కలుగంగాయబోదు నీకని 4 పలుక యను౭డు 

కృష్ణు నానతి శిరమున + నిడికొొని వడి. vy 2570 
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ఉ. బాలుని దెచ్చి యూయ యదు+పాలురు వారలు వానిం గొంచు నా 

బాలునికోసమే మనము 1 పల్లటిలంగను వేచి యున్నస 
చ్చీలుని దశికుం గనంగం 4 జేరి తదీయగ్భహాంబుం బుతునీ 

at 

వేళ గొనం గదే యనుచు 4 వేడ్క. నొసంగి యెసంగుభ క్లిచేన్. ర౬= 2571 

. అంశను గోరంగాం దగిన 4 బేదియెొం యాజ్ఞ యొసంగుం డన్న నే 

శంకయు లేక యిట్టులను $ సాధువులై తేగువత్సలార! యే 
యంకిలి లేక నాకు దగిగనట్లుగ దహీణ నిచ్చినారుగా 

యింక గొజుంతయుండందగు 1 సీప్పిత ముండునె సుంతయనియున్? ర 

. మిముంబోలు శిష్యులకు నే, నమరితింగద గురువుగాంగ 1 నట్టియెడల నే. (కిన్. 
మీ మిగులు వాంఛితములు? వీర్యము పాంగయగ నుండు మోగ 4 లరుగుండు పురి 

. పరమపావనమగుకి ర్హి $ వరణపచుండుం 
గాత! ఛందస్సులును మోకు 1 నీతి బర 

మందు సఫలంబులౌంలగాక 3 యనుచు మిగుల 

ననుమతించిన గురునాఇ 4 నంది వారు. ఈ౮ 2574 

అనిలజవంబు మించెడు ళీ తాంగము నెక్కి తదీయరావ మా 

ఘననినదంబువిాజంగ నిగ కామముదంబున న్వీయమౌ పురం 

బున కరుదెంచి; రంతం గడుఠబొంగుచుం బౌరులు రామశేశనుల్ 

దినములు పెక్కు. కన్సడమిం $ దృ్పిగం గాంచిరి మించి రెంతయున్. 5౯౪ 

. ధనముపోయి మరలం + గనంబడినట్టి మానవులపోల్క తమమోనంబులందుం 

గలుగు సంతసంబు $ వెలయంగా వారెంత, తృ వీంగనిరి సహాజు $ లిరరంగ ని, 

అంకస్రీబ శీర్య 

నలువదాఅవయ థ్యాయ ము, 

-్రు(్రి ఊద్ధవుని శ్రీ కృష్ణుండు ట్రేవల్లియకుం బనుచుట, ఏతా 

. హరి యొకనాండు వృష్టికులజా గ, ణియై తగి మంత్రశ_క్టిచే 

ధరణిం బ్రసిద్దిగాంచి నఖతల్ల జుయడై సుర రాజ దేశికు౯ా 

గురువుగ గొల్చి విద్యలను 1 గోవిదుండై మతిమంతులందు ను 

 ర్వరను వరిష్టుండ్రైయలరు 4 వానిని భ కుని నుద్ధవుం ద్వరన్. ౧ 2577 

౮లో .. వకాంతభ కుం డం చెజోలి పిల్వంగంబంచి తాను బ్రవన్నుల $ దైనయాంరి 

తతిని బోందోలయం + డ గుస్వభావము గలవాండౌట నొకచోట 4 భ వకరము 

= నుద్లవ్రుకరమున + నొక్కటం గీలించి పలిశె నిట్లని, సౌమ్యు!$ పరమపావ 

నాత్మ కా! యుద్ధవా! 4 యరుగుము వ్రజమున కందునున్నట్టి నాశయనుంగుందబ్లే 

లే. దండు ,లకుం బ్రతి గల్లింపు 1 తరుణులందు. 
లో 
శాం-భాగలిర 
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గలరు మద్విరహంబునం $ గానీ చెందు 

వారు వారికి నావల్కు 4 వాక్కుల విని 

పీంచి యాధిని దొలంింప్ర + మంచితముగ. 3 2578 

ఉ. నన్నె మనంబులక౯ నిలిపి  నాకొజుశే పతివు త్రముఖ్యులం 
గృన్నన సంత్యజించి యసుశకాండము నేనె యటంచుం జక్కంంగా 

* నెన్ను చుం బ్రతిపాత్రు,. డన 4 నేనె యటంచును నిశ్చయించి నా 

మన్న నకే జగత్సహజమానితధర్మములం ద్యజించుచున్. ౪ 2571 

తై, వారలున్నారు సుమి; యట్ట్ర'వారి నేను 

గరుణ భరియింతు; సన్ని త $గణమునందొం 

' బ్రాయతముండనై న నేను వారీరికి నదెంత 
దవ్వ్వునందున్న గోకులీతరుణు లెల్ల. రక 2590) 

చ, మనసులు పల్ల వింస బవాుశమానము మోజులు నన్నె సంతతం 

బును స్మరియించుచు౯ విరహ ముకా భరియింనల రామి నెవ్షగం 

గని పరిమోహితాత్తలయి $ కమ్రక శేబరధర్మ ముల్ తమం 
తన సాగియంగ నుందు రిడి * ధర మెకా సుమనోజనాళికిన్! ౫ 25] 

చ. మరల జవంబ వత్తునని $ మానినులకా ముదమొందం జేసీ య 
ప్పురమును వీడివచ్చునెడం $ బొంకముగా వచియించి నట్టి యా 
దరవచనాళ నమ్మి సతోతంబు మదాత్తికలౌట నెట్లొ ని. 
ర్భర బవాకృచ్చసంతతుల $ పాలయి తాల్వురు పొణముల్ సఖా! ౬ 2582 

క. మితొలేని వగల నెట్లో, బ్రతుకుదు; రని యిట్లు పృభువు $ పల్కిన నాన్సీ, 
_ వతిసంచేశముం కొని, శతాంగ మవుడెక్కి మంద 1 చక్కటి కరౌన్, ౭ 

చ. అరుణగభ సుమాలి యహరాంబుధిం (గుం కెడు వెళ నెంతయుకా 
నీరులకుం చావలం బగుచుం $ జెల్వగు నందునివముందం జబేరెన 
_త్పరుణమునం దె ధేనుసముదాయమువల్లియం జేరుచుంజెం ద 
ఫ్టీరఖుర రణువుల్ రథము. $ గవ్చుటం దోయకయుండె నద్దియున్. ౮ 2594 

. కామనికారంబుం + గాంచిన గోనులకయి మత్పవృషభముల్ 1 కడంగి వెనయగు 
లాడుచుండిన ధ్య్వనుల్ 1గకాడ వినంబడుచుండెను; బొదుగుల $ యురుభరమున 
దవ్వున నున్న వోత్సముల వెంటం బాలు ధేనువుల్ సొంపు నెం తేని గూర్చు 
చుండె నట్టిటు గంతు 1 లొవ్బనై చుచునున్న అెల్లనిశ్రేవులతీ రచెంతొ 

ఆ, వింతగకార్పుచుం డె; $ ఏడకుండలోల గట్ట, యున్న దూడ లెంతొ యొన్వుంగలుగం 
జేయుచుండ్కా మజీయు 4 నామొడం బాలను, బిదుకు వేళ గాన $ వేగిరవడి. ry 

రొ 

రాల వ “యేత్య క్త లోకధర్యాళ్చమద రే తాక" బిభర్మ బ్రహమ్” అని మూలమ్లు. 
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. విడువుంయ దూడల నిప్పుడ్కె విడువకుం డవ్యాని నిటకు + వే తోడ్కొని యి 
వ్వుడె రావల దను బెడిదప్కు నుడులను గోకులము తనె నూత్న మహాములన్, 

. బాలకుల వణుగానము, చే లలితం బై. ముదంబుః $ చేకూర్పుచు నా 

లిలామర్భ్యలనై. తగు కేళుల శుభ మిచ్చువానిC * గీ రించు జనుల్. ౧౦౪ 

సాగసగుభూవణముల నింపుగ సింగారించుకొన్న 1 ఫూయోయడులు గో 
వగణంబు నిండియుండంగం దగియుంజెను జూడ నిరకిం $ దావల మగుచుకా, ౧౧ 

. అగ్ని భాస్మ_రులయు $ నతిథిగోవి పావళులయును బిత్భదెవవతలయు నర్ష్ప 
నల సుందరములగు $4 లలితగోపాలక మందిరంబులు దవవూలికలును 

ధూవముల్ . మాల్యతశతుల్ చూడం జూడంగ నెంతయు మదికిని $ సంతసంబుం 
గలుగం బచేయుచునుండె 1 నలుదిక్కుులం బూచియున్న యా రామముల్ $సన్ను 

. దగియె యుండె నందుశనాగనగువక్షులు, బ్రమరములు నొనర్చు$భ వ్యరవము[తింప 

అలముకోనుచునుంటె $ నాస్థలముం గన, నుద్ధవుని హృదజ్ద? మొ స్పెంద్భ_ప్తి.౧౨౪ 

కారండవములు హంసలు, చేరంగ నలరా శెడుసరోనీరుహముల మేం 
జారుతరం చై గోకుల, మారౌార! యనంగ నుండె] న_త్తరుణమునన్, ౧౩ 2590 

. హరికి ననుంగుమిత మగు $ నటి మవావుతి యుద్లనుం డదే 
(UW రు 

తరుణమునందు వచ్చుట ము+దంబు మెయిక్ విని నందగోపుం డా 
దరమున వాసుబేనునిగం $ దాను దలంచుచుం గాౌలిలించి వే 
సురుచిరవూజలం దనిపి $ చొక్క_(గయజేనెను న్యాయరీతిగన్. ౧౮ 2591 

.వరమాన్నంబు భుజింపంజేసీ పీదవ౯ 4 భవ్యాసనానీనుం డై. 
యరదం బెంతయు వెగరాం బొలయు గాక కాయాస మల్ల ల్లన్ 
జరగక శర్మము మేన బాదుకొనం గృశీస్ల స్వామిమిత్రుండు ని 

ర్భర వెకాదంబున నుండ నందుండును దాత్చర్యుంబు సంధిల్లంగన్. ౧౫ 2002 

చరణమ్లు లొ త్పుచుం $ బరిచర్యు లింకనుగల్లువానిం జేసీ $ కరముమోద 

మలర నిట్లనివల్కె + నార్య! మహాభాగ! కుళలియె ళూరుని $ కూరి పట్టి 
యైనట్టివసుదేవు( ఫ్ డనుంగుమి త్రము నాకు నగు నాతం డి తట్ 1 నఖిలబంధ 

ముక్తుడై సుహృదులు మొనసి కలగ గష్టసంతతుల్ వాయంగ $4 ళర్మమ 

. నాత్తజాదులంగూడియె $ యచటనున్న | [లర 
వాండుకద! దుష్టుడౌ కంసీవసుమతిశుం 

డాత్మ వోషంబునక వాతుం 1 డయ్యుంగా దె! 

సానుచరుండయి యదియె భాఫగ్యుం బనంగ. ౧౬౪ 2598 

. అనవరతంబు ధర్మమున $ యందె ప్రవృత్తి చెలంగ సాధుతం 

దనరెడు యాదవాలళికి సదా యపకారమె చేయ రోయు న్నా 
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ei 

జనపతి మృత్యువుం గనుట $ బాల నదృష్ట్ర మనంగ నొవ్పబే; 

యనఘ! మదాత్మ్ జుండు హరి + యమథురావురినుండి నెమ్మదిన్. ౧౭4 2691 

. జననిని సుహృదుల సఖులను, దనునమ్మిన వ్ర జము గోమతల్ల జు లక ఛే 

నునికరమును బృందావన,మును గోవర్ధన వ మహాధ్రశమును "దలంచునొకో! ౧౮ 

.తనవారిలా మము నొక్క_సారి యయిసేం + డాం జూడ గోవిందు ,డా 
? ఆజా వ 5౨ యను(గు౯ బిడ్డడు వచ్చునా యిటకు! నోప్టిన౯ మనోజ్ఞ న్మీతం 

బున నొప్పారుచుం జారునానీక దగం 4 బొల్పారు నెమ్రైోముంజ 

క నిరికీంతుముగా దె; యుద్ధవ! లసాత్క_౦జాతముం 'డాకృష్షుండున్ . ౧౯ 2596 

మహితుండౌాటను దావదహనునుండియు వాతవర్ష ంబునుండియోభ యదుండౌవృ 

పాసురునుండియు $ నహావర్యుండె" కాళీయునినుండియుక౯ దీర్చననువువడని 
యట్టవై కనబడు? న నపమృత్యువు లనుండి వుముగాపాడా, నాశమాధనవుని వి 

చేష్టి తృబులం గృష్షుశ ని స్మితవిలాసాపాంగవీశణమ్లుల సర్వశసాతయైన 

| హారి మనోహర సుకుమార $ పహానీతములను 

భాషితంబులం దలంచిన $ వట్టులందుం 

దక్కు_పను లెవ్వియును దోంవ + వొక్కహరియె 
యెదుటం గనంబడుచుండు నిం శేమివలుక? ౨౧ 2597 

. హారిచర కాంబుజాంకితీములై కడు సొంపుగC గానవచ్చు నా 

సరిదవనీధరోవవన 1 చారుతరస్థల రాజి నింకనుం 

దిరిగిన యాస్థలంబులను స్ట దృప్తి సం జూచునెడం దదాత్మ తం 

బొరయు మనంబు మూకునదె $ పో కృతకృత్వత యన్న యుద్ధవా! 99 2599 

నిపతి గ ర్హాచార్వ్యుం, డనుమానము నాకు విడుశనట్లు పలికిన 

pues రాముడు కృష్ణుం, డనూనసుర కార్య నిర్వహణమునం గడంకన్. ౨౨ 

థర నవతారము నొందిన, సురోత్తములె యంచు నెంచు4చుం గాలంబుకా 
జరపుదు; నుద్ధవ: యాస్తోదరులే నామాన్యులనుచుం $ దలయం జనునె? ౨౩ 

. కరివరసహస్ర, బలుండై, ధర నసమానుం డనంగ౦. $ దగుకంసుని ని 

ర్భరళ క్రి నలరు మల్లులం గరివతిని విలాసమొవ్చం 1 గా తణమాత్రన్ ౨౮ 2601 

. వశుగణంబుల సీంగంబు 4 పొరషమునంయ 

జంపునట్లు వధించె విశశాలసార 
మగుచుం దాళ త్ర యమితము$గం గనంబడుచు 

నున్న యాఘోరచావంబు 4 నొకతణమున. ౨౮4 2602 

ఇ్రభరాజ మేలీల 4 నిమచావముం ద్రుంచు నట్లుభజించె మవాద్రి నొక్క 
కరమున నద్భుత1 క్ర కమ మొప్పంగ* స్టేక్పుదనములు భరియించ 1 భేనుకవ్ర వ, 
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లంబ బశకారిష్టుల౯ా దృణావ రుని మతయుంగల్లీన యాయమ ర్త నరిపుల 

సురదానవులంజెండు $ కూరుల (శీకృష్ణుం డంత మొండించె విీవారమట్టు; 

లే. లనుచుం దలపోసి తలపోసి $ యాత్ర కృష్ణు 
నందుందగివియె యుండుట శ యతిథయ స 

మదము పొలయుట వరవళశతం దగి యు, 
థారలం బల్మకుండె నశ త్రరుణమందు, ౨౭ 2603 

చ, తనయవి చేష్టితంబుల ముదంబున భర్త నులతించుచుండంగా 

వినుచు యశోద న్నేహమున 1 వింతగ జన్ను లం బాలుచేళంగా 
గనుంగవ బాప్సముల్ వదలం4$ గా మది నేమియు: దోయకుంచె; నా 

జనకులు లోకనాథుండగు $ చక్రపయింగల వ్రేమభారతన్. ౨౮ 2604 

క. వెత నొందుటగని యుద్గవుం డతీశయమోగదంబు పొంగ $ నవు డిట్లనియెకా 
శతి దేహశథారులం చేవితమున గన మిరు శాఘ్యీవృత్తులు సుండీ! ౨౯౮ 

తే, అఖిలగురుండగు నట్టినాశరాయణుపయ్యినింత యను రాగయుతమతు; లెసంగనుంట 
, యబ్బురంబుగ దాగమది య చ్చెరువడెమానదా![ యంచు నందునిముజీయుంబలిె. 

. ఈరామేేశవు 1 లిర్వురు జగముల శెల్లనిక్చయముగ $ నెన్ని మాడం 
గా నిమి_త్తేం బుపోదానంబు నగుదుర్కు పురుష ప్ర థానుల౯ $ భూరికీలర్షి 
నందియుందుర్యు మతే $ యాత్తసృష్టంబులౌ భూతవారమునందు $ నాతతగతిం 

జొచ్చి నానా భేద్శశో భితులగు జీవులకు నియామకులయి $ సకలవిషయ 

ల” 

ఆ. ముల ననాదు లగుచుగదలపోయంయగా సర్వ, కార ణాత్తు లగుచుం$ (గ్రాలుచుం ద్రు; 

ప్రాణవంచకంబు $ పాయు నప్పుడు వీరి పయిని బావనమతి $ భ' కి యలర. 3౧ 

క, ఒకనిముసమైన సుంతయ్సు, వికలత గనకుండ నిల్చు? వెరవు గలిగిన౯ 

సకల స్వకర్శ వాసన, లొకటక్ వడిపోవ మదర్హ్య్యం 4 డురువుణ్యుండు నై. 3౧౪ 

క్ర పరిశుద్ధస త్త పమాంర్థిత్క త్వరగా నలవడంగం దాను $ బ్రహమయుండై. 
వరమగతిం _బ్రావించును, దరమే తత్పుణ్య మెన్న 9 థాతకునై నన్, 3౨ 2609 

క. సకలాతే హేతు వగుచుకా సకలమునకుం గారణ మనతజాలి మనుజవూూ 

రికలితు జ తనరా రెడు సకలేశ గ్షరునందు మారు $ సద్భావంబున్ . 3౨౮ 2610 
వావి రు 

* “ఏతెహివిశ్వన్యచ భీజయోనీ రామోముకుందు పురుషః వ్ర ఛానంి” అని మూలము, “అం 

శాంశినోరభిన్న త్వా డ్యేనరా మేణస మైకరూపో యోముకుంద స్తావేత" రామకృష్ణాభిధతయా పృథ క్త 

యాదృశ్యమానా వేవచవిశ్వస్య. చకారాదవతారాదీ నామపి వీజయోనీ ధ్వావపినిమిత్తో పాదాన రూపా. 

విశ్వస్యత క్త ద్యూపతయానామ్నాకి పురుషః ప్రధానమితి విఖ్యాతావిమావేవ. త దేతద్ద పయ రామకృష్ణ 

రూ పేణపురాణావ నాదిసిద్ధౌ సంతౌ భూతేషు జీవేవ్వనీయ తత్తదుపాధా వంతర్యామిరూ పేణాను 

వ్రవిశ్యవిలతణస్య జ్ఞాన చాద్వమజ్ఞూనరూపస్య బ్రహణోప్యశా తో అని పంశీధరి, 
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క. ఉనిచితిరిగా మవాళత్తా! కనుక నిక౯ మోకు బేయథగాందగు వనిమే 

దిని గలదె యేదియైన౯, వనజాతుం డచ్చుతుండు 1 వ్ర వ,జమును గనలోన్, 33 

మ. అరు దెంచుం ద్యోరంగాం బరాత్సరుడు తకన్నర్థిం గనం గోరియే 

ధర వర్హిల్లెడు తల్ల దండ్రు లకు మోదం చెంతయుంగనార్చు దు 

స్టరతు౯ సాత్వతవై రిం సుని మవ " 'ర్యాఢ్యు రంగ స్థల 

బొరిపు చ్చెంగద్ యప్పు జమనియొ నీోవ్వోల్కం వొనర్చుంజుతీ! 35y 2612 

ఉ. ఇంచుక యెని యానుడుల 1 నేమజుం డంచు. దలంవుంజి మదిక; 

సంచితేభాగ్యయు కులరు $ స్వాంతమునం దిసుముంతయిని మో 
రుంచగరాదు చింతను; మీహోద్ధతసూదను (శ్రీహరికా ద్వరం 
గాంచయలారు కృష్లుని యాఖండమహా_త్తే (ము చెప్ప శక మె? 3 2618 

శా భూత (వ్రాతహృదంతరంబుల సమిశత్సూగంబునం దగ్ని య 

శు తా నుండు మధించినంత ననలుం 1 జేరితి దారూల్టితుం 

డై తన్నుంగనంబేయు భ కులకు నాశయ బ్లాతు(డుక౯ా 'హృద్దతుం 
డౌ తన్నుం గనంబేయు నట్టు లె యటం 1  చాత్తం దలంపందగున్. 3౬ 2614 

ధా, వినం బ్రీతకిం బాత్రులై న వసుదేచాదుల్ తనుం చేరాం 

దా నెప్పోల్కి_ని వారల౯ విడిచి యాధన్యుండు రానోపు నం 

చోనందా! తలపోయుదో, హరికి లేదొక్కి_ంతయే రాగము౯ 
నే నంచొప్పు మమత్వ మట్లగుటచే 1 స్నీగ్గుండు లేం డొక్కండున్. 3౬౪42615 

నీ అపి వ్రీయుండును ను _తృమాధమసములును బరకీయుం డాత్సి యుం 1 డరనసిమాడ( 
దల్గో, దండ్రు, లు కళత్ర, ములు వుక్రాదులు జన్మ 'చేహూములు సేశచందమునను 

చేకుండుల గర ము $ 7 శేపండు; మేజిసదసన్తి క శ్ 'యోనుల + సంభవించు 

సాధురవణమును $ జక్క నొనర్చంగం గీ న చోర్టముగ నాహాీరియును సత్త ( 

ఆ. రజసులు తవుమనెడు $ వ ప్రకృతి గుణంబుల, నిర్దుణుండు నయ్యు $ నెట్ ధరించి 

సర్లపాలనముల $ సంహారణంబును, చేయుచుండు నవ్వి చెంద వతని, 3౯౮ 

వ, ఆమవాత్తుండు గుణాతితుం డనియెటుంగవలయు. వానితో దాను గ్రీడించు 

చున్న వాని! లోంబడియుండు వాండుకాడా. దృష్టి భ్ర మించునప్రుడు వామి 

యెల్ల  దిరుగుచున్న యట్లు తోంయచందంబునం జి ము కార్యజూలముల 

నొనర్చుచుండ దానియం దాకా ఢ్యాసమునం జెన్ యాత్త యందుం గ _ర్భృత్వ 

మారోవింపంబడును. భగవంతుం డగునా శీ శ్రిహరి మియిర్వురకు మాత్ర, మే 

సూనునివ లెం బ్రీతిఖాజనంబుగాండు. తుదకు నాత్మే జునివ లె నుండు. 

ఎల్లరకు నాహరి” తల్లియు. దం డ్రియు నీళశ్వరుండు సగునని యెటుంగం 

దగు, చూాచినదియు విన్న దియు భూతము భ విహ్యాదష_ర్హమానంబులు స్థావర 



oa 

జంగవుములును, మహత్తు, నల్పంబును నగు నేవస్తువైన విషుమయం బే 

యగుంగాని తద్భిన్నంబు గాదు. ఆయీళ్వరుంటో పరమార్థభూతుం డను. రక 

సరసిజ నేత్రుని యనుచర, వరుండగు నుదవుండు గోవ 1 వర్యుండు నందుం 

డురుతరమోదంబు తగం, బరస్పరము న్వచ్చవిాజ $ భాషింపంగకా. 63౮62618 

. ఆమాటలసందడిని ద్రి,యామయుం గడ చెను బ్రభాత $ మగుటయుం ద్వర గో 

వీముణులు తేచి దీప సోమము వెలుంగంగం జేయుశ దును బూన్మిి మెయిన్ . 

దేవాళ ప్రముఖ మందిరభాగముల నెల్ల గంభథాదికములం జక్కుల నలంక 
రించి యవ్వల దధి $ నంచితగతిం జిల్క_ 'మొదలిడి, రాగొల్లశముద్దియలును 

దీవకాంతుల చేం గశలావరత్నంబులు తళతళ మనుచు నె్రతయు పెలుంగం 

గవ్వపుః (దాళ్ల ను 4 గడువడి లాగుటం గరకంకణంబులు + క మ్స నోర 

. ములు నితంబములును $ లలిత వచి జముల్, రత్న వోరములుసు $ రవళిమించు 
నటు చలించుచుండ 4 నోరికుండలకాంతు, లేమల గండములను $4 నావరింప. 

. సురుచిరకుంకుమంబునను $ జొక్క_వుమోములు ర_క్షవర్లతం 

బరంగుచు నీటుగుల్క_. గనుపండువు నయుచునుండి వెడ్క_న 

_త్తరుణమునందు ఫుల్లనీతీతామరసాతుని సాధులీలల౯్ 

బరవళచి_తృముల్ తనరం 4 బాడంగ నాధ్వని ముక్టై నభ్రమున్. ర౫ఇ 2621 

. అనువవుకంఠనాద మది ? యాద ధిమంథ నచారునిస్వనం 

బున. బరిమి, శ్రితం బగుచుం 4 బొల్పుగ దిక్కుల నావరించి యం 

దునుగల యాయమంగళము. 4 దోడనె వాపుచు నంబరంబు నొం 

చెను; భగవంతుందై న ఖరదీధితి తూర్పున దోంచె నంతటన్. రో= 2122 

. మందవసీంచు సుందరులు 4 మన్న నతోయగ చ్యారనీమయం 
దందముగా సువర్షమయశమెై తగుస్యందన "మొక్క 6 డుండంగాల 

బొందుగం గాంచి దానిదగుపొంకము వేడ్క జనింవంజేయ నీ 

స్యందన మేదదో యనుచు $ సందియ మంతటం చానె తోంచుటన్. ర౭ 2623 

మ. కములాతుండగు కృష్ణు భోేజనృవు కాంీతుల్ తీర్చంగా వచ్చి కా 

రస్టము పండించు నుపాయముం 'దెలియువారేడై యుంటి. వో క్కాంచుం బో 

య మవోఖాగుండు కంసమిత్రు/ డప్రుం జంకే కీ చ త్రి నక్రారుఃడీ 

సమయంబందున వచ్చినాండొ వనురలక 1 సాధింవ ఫోనే శారస్టమున్. రం 2624 

* నీ కంసునింజంపించెం 1 గ్ర మలు రానేల? యధివతి మృతుండై న న $ నతనికింకం [వులం 

'బరలోకకార్యాళి 1 వరుహా జేయంగ నెంచి మనలచదోడ్కొనిపోయి $ మనతను 
గ లమాంసఖండముల్. కడలి పిండములుగనొనరించి ర_క్రంబు6 $ గొని తిలోద 

( “శింసాధయిమ్య త్యస్తా్లి ర్భర్తుః డ్రేతన్య నిమ్య్బ్భృతిం” ఆని మూలము, 



804 న్ఫీ శి తాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

'" శముల నీయ మజెమి 1 కార్యమో యొనరింప వచ్చినాండో యని$ వామన్నేత్ర 

cir 

. లొండొరులతోడం బలుకుచు 4 నుండ నుడ 

వుండును గాల్యకృత్యుంబుల $ నడపి యల 

గొల్ల చెడియ లొక్క_ట 4 నుల్లములను 

వగను బలుకుచునుండంగ 4 వచ్చె నటకు, ర౯ 2625 

— 

నలువదియేడవయ థ్యాయ ను. 

తథ్రి గోపిక లుద్ధవునింగాంచి తమలో మాటలాడుకొనుట. థయా- 

, అరుదేరం గని గొల్ల చేడియలు న వ్యాంభో జషృతాతు సుం 

దరకీతాంబరు జానువుల్ తగులు దోర్లండంబు లొప్వారుం బు 

మృ_రమాలాధరుండై ముఖాంబుజము తేకజస్ఫారమై చెలుుగు 
ల్క_ రమానాథుని సేవకుం డగుచు సోక్క_ం బట్టులే యొప్పుచున్. ౧ 2626 

అనుపమరత్న నిర్మి తము 1 లై తగు కుండలముల్ ధరించి యిం 

వును గనంజేయు దర్శనము 1 భూరితరంబయి యొప్పనున్న య 
వ్యనజదళితుసేవకుని $ బాగుగ గాంచి మహోత్సవంబునుం 

గని తెలినవ్వు లాస్యములం $ గృ ందుగ జిందులు త్రో, క్కు_చుండంగన్. ౨ 2627 

ఉ_త్తమన్ల్ కుండై. యొస్ప్రచున్న కృష్ణు, పాదవంకజయుగళంబు 1 శ్రీదముం దమి 
నా శ్రయించిన యుద్ధవు $? నాదరమునం గని వచించిరి యన్యోన్య + మనెడుగతిని. 

. అలతి! సుంద రచేషలై కనంబడుక౯ా 1 వోర్యచ్యుత బీ, వ తికృ 

ద్భరవేష ప్రి పయ భూవణంబులను దాశభానిల్లుచున్నా (డు సుం 

దరులారా యితం డెవ్వండో యిచటి కేస్థానీయవర ంబు నుం 

డి రహి౯ వచ్చినవాండొ యెవ్వ రనువ౯్ ఫేం డిచ్చుటం చేనో. ౨ 9629 

అనుచు నొండొరులతో $ నాదృతిం బలుకుచు నాయుద్లన్రనిచుట్టు 9 నాయువిదలు 

నిలిచిరి; ముదావ;లలితవానేవణ వ్రీ యభాషణంబుల 1 నయముమోణటు 

సత్క_రించిరి; రహాస్య్టామున నాసనవరమందుం గార్పుండినీయతనిం గృప్ష 

పరమాతృదూత గా $ భావించి ప్రణమిప్లీ వినయంబునం బల్క్, 1 రన! నీవు 

. యదువతి ప్రి యభృత్యుడ $ వం చెజటుంగుదు 

మిటకు వారి వంవంగాం దమి 4 నేగుబెంచి 

తి వనియెటు(గుదు, మాహారి $ తెలియంగోరి 

తప్గీదండ్రు ల కుశ లంబు6 4 దగినరీతి. ౮ 2650 

జనకులకుం బ్రియముచేయం,గను గోరియె నిన్నుయంపెం $ గాని వ్రజమునక్ 
మనసున స్మరింపంగాం దగ్గు, పని వెజోొకం డతని కున్న పద్ధతి మాకున్. ౮౪ 2681 



ఈ౭.] దశమస్క 0థధ ము. ౨ 805 

చ. మనసుల దోయకున్నయది $ మానధనా! యది యేటి కందువో 
విను మునిశైన బంధుజనీబృందముపట్టుల న్నహబంధ "మొ 

య్యన విడనాడ శొక్ళమగు స్ట నట్టిది కాదుకదా; తలంవం ద 

కిన జనులందు నెయ్య మనం $ గేవల మర్ధకృతం బె యాయిమిా! ౫ 2602 

క, ఇదికారణముగ నుద్ధవ!, యది యా కార్యంబుతిఅ స్ట నవ్వలం గన్ప 

ట్రదు పురుషులు కార్యార్గము, ముదితలవై నునుచు వ్ వ్ర తోపోలిక మజీయున్ , 

క, సురుచిర సుమనస్సుల వై, ద్విరేఫ ములు నిల్చుప్రీ, వి త్రతెట్లసన నుండు౯్ 

బరికింవ నద్ది గావున, వరమతు లడ్డానిం నొనర్ $ వా స్తవ మనుచున్, ౬ 269% 

మ. ధనహీను౯ా వెలయాండ్ర్రు, పొలనముస౯  దతుండుకానట్టి భూ 
వుని ముర్త్యుల్ చదువెల్ల నేర్చి వెనుక౯ 4 బూజ్యాత్తు నాచార్వు శి 
మ్యని కాయంబులు, చక్క దశీణలనీ$యకా 'లనియాజ్యు౯ జవం 

బున బుత్స్విక్కులు, నిష్ఫలావనిరుహం+బుక బహీసంఘంబులున్. ౭ 2685 

చ. అతిథులు భోజనాంతమున $ నన్నమువె టిన వారియిండ్ల, నా 

వితమున దగకాననము 1 వె మృగవ వం కులు తృప్తి నొందశే 

రతమును గోరుచుండొడు హరప్ప ప మదక “ సుఖశేలిం దేలి యా 

ద్భలి వడి జూరుండు౯ వదలు న్ కున్న జగంబున నున్న బే కదాః. ౮ 2636 

చః హరి ప్రియదూత యుద్దవుం డ+హంకృతిదూరుంయ మందంజెర నా 
తరుణులు సర్వ కాలమును 9 దత్సర మేశ్యరునం దె పహృత్క_ శి 

బరముల వాక్కులకా బరయగసుభంగి నొనర్చినవారలౌట నా 

దరమునం గృష్షునె స సృృతిహాథంబున నిప్పినవార లౌాటచేన్. ౯ 96837 

ఆ, ఇ్రితరలౌకికముల 1 నెల్లను వదలి శై ,శోరబాల్భదశళల $ సారసాకుం 
డొనరిచిన మనోహరోరుకత్యంబులం దలంచి తలంచి పాడు $ చెలమిమిగుల, 

క. త్రవల విడనాడి మమతం బ్ర,లవించుచు౯ నిల్చి శేపోలాసము లేకే 
నృపతిదగు మంద నంవొక, చవవలేతణ తనమనమునం 1 జ కి 6 దలంచుచున్. ౧౦ 

గి భ్రమర గీతలు. థా 

క, హరిసంగమమును గోరుచుం దరుణంబున నందు షట్సీదంబు కనంబడకా 

బరికించి మనోహరుండగు, హరివంవిన దూతగాంగ 1 నాత్మం దలంచుచున్. ౧౧ 

క. ఆనెవమున నాయుద్ధవు, మానసమున కాత్తనున్న $ మంజులభావం 

బే నెజం దగులం దగు నని తా నెన్ను చు నిట్టులనియెం $ దత్సరత తగన్, ౧౧ 

ఉ. ఓమధుపా! తలంవగితవో_త్తమబంధువ వీవు మాసవ 
ర్న మది రేవ ణాకుచయూలిస్సు టపీడితవుస్ప వారస 

కామితకుంకుమాంకితను $: లె తగు మిాసల నస స్మదంఘ్రులక్ 

శాం-భాగ§89 
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గోముగ ముట్టకుండు మిళం $ గోరకుమా నతివూర్వకంబుగన్. ౧౧4 2642 

చ. విను మొకమాట యమ్హధుస $ వీరుడు (శ్రీమథు రాఫురీస్థ మా 
నినుల ప్రసాదమే సతము $ నెమ్తి వహించును గాక మాదయకా 

గన ఫలమేమి యాతనికిం $ గల్లును యాదవులున్న యోలగం 

బున బరివోసపాత్ర, మగు 4 బో హారి నెయ్యుము మాటలేటికిన్, ౧౨ 2648 

చ. అతనికి దూత వీవె తగుగదయ్య; యొనర్చె నదేటిడు మీ 
కతం డిటు లేవగింవం గత 4 మారయ గన్చడ దందువేమొ? లో 

కతతుల మోహనంబు గనణగా నొనరించు రసాకరాధరా 

మృత మొకసారి గ్రోలం దమిశనిచ్చి త్యజించె నతండు మ మైంగిన్. ౧౨౪4 2644 

ఉ. కేనియయణీల్సి వుష్పవితతికా విడనాడెడు నిన్ను బోలె దు 
ర్యానుండు వాండు, నీ వతనిశమాడ్కి_ జెలం7ద, వి[్రమాయెడక౯ 

గానంబడు౯ సమానత; యిణీకం డెలినెలా దగుకారణం బయోూ! 

వానిం గృపావిహినుండని $ భావన శేయంగ నేర కాదృతిన్. ౧౩ 2645 

చ. హరిచరణారవిందముల 4 నారవు యొవ్విధిం గొల్చుచున్న దో 
సరసము లట్లుతో౭చు హారెశచక్క_నిమాటలు బూటకంబులై 
వరయ నటంచు నెన్న కవి $ సారంతము చొంగిల బేలుపోయి వ 

త్పరసిరుహమ్హులం గొలువ $ జాలినదే నీరియెంత వెజ్లైదో. ౧౩ 2646 

ఉ. మేమన లక్షీవోలె గతకమేధల మెట్లునుగాము గాననే 
యామెయిం చేరియుండ మని 1 యాత్మ ౧ దలంవుము; షట్నదో_త్తమా! 

ఛామవిహీనత౯ా వని సోతంబు చరించెడు నస్మదగ్రృమం 
"దేమి తలంచి పాజెదవొ $ యివ్విథి నాయదునాథుచర్యలన్ . ౧౩౪ 9647 

క, వలుసారు లనుభ వించితి మల కృష్ణుని చెష్ట లవ్వి $ యగుం (బాచీనం 
బులు మాకు వానినేటిక్రి నలీలగాం బాజదవొఖొ ఫ బాలుం జాలున్, ౧౮ 

క. దీన న్నీ కేమియు ఫల, మిానెలవునం గల్టంబోదు ? కృష్ణుని మది కిం 
లెని వ్రీయంబును గూ ర్చెడు, మానినులకడకా దదియశమంజులచర్యల్. ౧౮ 

మ. హరికిం గూర్చుసరోజ నేత్రలు తదీక$యానూనకల్యాణ సా 
గరసం శృపవిఖండితాత్మ కుచసంో కాఎతార్హలై యుంట నా 

దర మొప్పారంగ నీవు కోరినదియుం + దా రేయ నంగీకరిం 
తురుపో యుంకృతు వీయెడ౯ వలదు ధూ ర్థుంజే నినుం బంఫుటన్. ౧౪ 

చ. అనకుండు మిరలిట్టు తగ$వా మది ఖైెడు వాంఛటయీర్చ న: 
న్ననివె నతంజె యందువాకొ $ యారయలా సురలోకవుందు మే 

దినిని రసాతలంబునను 1 (శ్రీముణు 'లెందటు మించియుందు శా 
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' వనితలలోన శ్రీవిభుని 4 వ్యాజమనోహర సుస్కితంబునున్. ౧౪౪ 2651 

మ. లలిత భూలతికావిచాలనముల౯ $ లత్ంచి యేనారియై 

eo 

న లటికా ౯ లోయడకుండునే రవముయు విన్నా ణంపునవ్వు౯ మహో 

జ జ్ఞ లతద్నూ )లతి కావిజృంభ ములనే 4 వాంఛించి తద్దివ్వప 

శినద్వంగ్యేరజంబుం గొచ్చెడి నిళోన్న౯ మే మనకా లెక్క_యె. ౧౫ 2652 

మే మన నవ్విధి $ గా మోసపోయెడువారముగా మదోభంగినై న 

దీనులవిషయమంీదూనినకృప గలవా రు_త్తమన్లోకళభూరికీ ర్షి 
బడయ నర్హ లెయని $ వలుకుమా మథుకర ! తలపయి నిడినపాోోదమును దీయు 

మింకను దీయకయె యున్న కత మేమి? యమ్లుకుందునినుండి $ యఖ వసించి 

. నట్టిదయి తగునీదు దౌ$త్యంవుముద్దు 
పలుకు వీశ6ం జూలు! _బృర్టించుభ ంగియందు 

జాణ వనవచ్చు నీన్ర మాోేసముఖమందు6 

బలుకం దలంచిన దెటుగనుదుః 4 బలుకులేల!. ౧౫౪ 96583 

. హరివలె నమ్మరాదు నిను $ నైన మధువ్రత! (శ్రశుం డేమిత 

ప్పరని యొనస్చి నందువొః? తోదర్దమె గోతతిలో బ్రాణనాథుని౯ా 

నిరపమపుణ్యలోకముల $ $ నిచ్చలు పోవిడి నమ్మియున్న యా 

తరుణుల మ మొగికొ విడిచె4 ద వ్పీంక నెయ్యదియుండుం జెప్పుమా?. ౧౬ 
బీ 

కరుణాపీనుడు కానున్న సరియని యీసంధియేల? 4 చంచలచిత్తుం  [లనన్. 
డరయంగ సంధికి యోగ్యుండె పారియుం గ్రూరుండె యనుట 1 న్యాయ మెటు 

. వనచరనాథుండై యలరుశవాలిని మోసముచేత లుబ్లకుం 

డనందగి చంవె వ్యాధులు మీవాటవి మాంసమునందు నాళ్ చే 

తనె మృగవం_క్షిం జెందుదురు $ ధర్మమువారిది వూనియే వధిం 

చినయటు కానరాదు కృవ $ చిత్తమునం బొడసూవమిం గదా?. ౧౬4 2656 

. తరుణికి లొంగిపోయి యొకళతన్వి మదిం దనుణోం వచ్చిన౯ా 

బురుషవ రెణ్యుండై తగియుం బోలదిదంచు6 దలంప కెంత యుకా 

ద్వరవడియ విభూపవయగు+భ ంగి నొన ర్చాను, వాయసంబుది 

త రమణ నిచ్చినట్ట బలిం $ దృ_ప్పిగంగ కొని యాబలిం ద్యరన్ . ౧౬] 2657 

అనుకంపారహితుం డై, వెను( ద్రాళ్లం గట్టవై చెం $ బృథికపయిం గృ 

ముని సఖ్య మింకం జూలును, వనజాతు నడేల యెపుడు 4 బాజెద రనుదో?. ౧౭ 

. ఆతని దివ్వక భార్భము, లేతీరునంగాని వదల + నించుకయే మా 

చేతసులు చాలకున్న వి, మాతీరున నిలను చెక్కు_1మానవు 'లెలమిన్. ౧౭ 2659 

సీ ఆమవోఫవూరుషు + నమలచరి త్రలీలాహ్వాయ కర్దామ్భు; తై కబిందు 
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మాత్ర చే యొకసారి $ మమత. ద్రావినయంతే ద్వంద్వభర ౦బులం1+ బాన్ లోక 

సంస fr వదలి యా+తుణమ దీనంపను గృహాకుటుంబము వీడి ఫశ మెల ల భోగ 

ముల బాసీ హంసహాతు లరితి భియుచర్య జరపుచుందురు; 1 భ్రమరవర్య! 

. హరిణవధువులు మృగయుని 4 దగునెలుంగు 

మగని కంఠరవం బని $ మదిం దలంచి 

విశే ఏసించి తదంబక వేదనలం బ 

జెడు తెజుంగునం గుటిలాత్తు 4 నుడులను విని. ౧౮ ౨660 

. బుతములె యంచు నము యుకశరీతిని గృష్ణుని దివ్దావౌ నఖ 

పృతతుల స్పర్శనంబున "వికభంగ మనోభవ తవ్రరోగ మా 

వతగతిం గ్ మం దత్స/మద 3 మారయ జాల మింకయజాలుం ద 

ద్ధితచరితల్ నుతాక్క_టగ $ నెంచి వచింపుము దూత యింపుగన్. ౧౯ 266] 

చ, అనివచియించి యా భ్రమర $ మల్లన పతొకచోటి శేష్ నె 

మనమున దో(చుచరచలత $ మానిని యున్నెడ కట్టరా దా 

నిని గనియిట్లు పల్కె_ఎ] బ్రియూనిం దమి నొందంగం జేయుమి తృమా! 

వనరుహానే త్రం డంప మతే 9 నచ్చి తే?మానుషుఃడ వాదు వీయెడన్. ౧౯ 2662 

. ఏమి మనంబునం "బడయ 1 ని త్తం గోరువొ వెడుకొమ్లు; దూ 

"తా! మము నించెయుండంగ నిఫ్రతాంతము జంటను వీడరాని యా 

తామర సాముసన్నిధికిం $ దప్పక యొవ్విధిం గొంచుబోయొదో 

ధీమహితా! త్వదీప్పితము $ తీరుట యొట్లా? యెటుంగ న్నిత్తజీన్. ౧౯౪ 2668 

. ప్రందిర యాహరిం గలిసీీయే తదు దారహృదంతరంబునం 

_ బొందుగ నుండుంగా దె యొక ప్రాద్దును విడదుగాదె దాని; నిం 
దిందిరవర్య! సౌమ్యుండవు $ తెల్నును యమ్తథు రాపురో_త్తమం 

బందు ముకుందు' డాగురుగ్భవాంబున నుండియె వచ్చి యి_త్తటీన్. ౨౦ 2664 

. అలరుచునున్న వాండె! యలశయార్యసుతుం డిటనున్న తల్లీదం 
డ్రులను గృహాంబుల౯ మణియుూనుం బి యబంధుల గొపకవ్రజం 

బులను దలంచునే? తనదుకవూజిపదాంబుజసేవచేయు మ 

ముల నొకయవ్వుడేని తల్లపోయునె? మాచరితల్ స్త రించునే!?. ౨౦౪ 2665 

. రుచిరాగురు వాసనలం, బి, చురంబగు తనదువా _స్తువద్యము మారీ 

ర్ష చయమున నెవ్పు డిడునో, వచియింవు మటంచుం దనదు $ భావము అెలుపన్, 

విని యాయుద్గవుం డందు గోపికలు శ్రిగవిష్ణుం గనంగోరి నె 

మృనముల్ త _తృజమంద నుండు బద సంగభావించి కృష్ణుండు లే 

ల్పినసం దేశములక్ వచించుచును దా+వం బెల్లం బాయంగ ని 
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ట్లవె నౌరా! తలపోయ మీరె యిల థోన్యల్ లో కఫూజ్యల్ కదా!. ౨౨౮ 

. కనుకనె వాసుదేవుని నీఖండమవామహీముం దలంచుచుకా 
మనముల నెల్ల వళల రశమావతియందు సమర్పణంబు చె 

య నిటుసమర్థ లై తిరి మీవో వ వృతహోేమతేపస్సులకా జవం 

బున శ్రు తిపోఠదానములం 1 బూనిక నిం ది యన్నిగ హంబునన్. ౨౩4 2663 

పలువిధములై న శ, యంబులం నల్పయంజేయు నూర్తగీముల సద్బ కిక 

జలజూాయతాక్షునందుకా నిలువంగ సాధించు టరిది $ నిశ్చయ మిదియా. ౨౮ 

. మునులకుయసాడ శక మనణబోలక మిక్కలి యు త్రమం బటం 

చును దలంవంగ నై కరము] స్తుత్వము నై తగుభ క్రి సద్యళం 

బున వెలుగొందుచుం బురుషవజ్ర్టంగనుం డౌభగవంతునందుం లౌ 

గ్దనిసుకృతంబునక నిలువ6 4 జాలితి రెంతటి ధన్యలొ కదా!. ౨౫ 2670 

. పతులను బు త్రుల౯ స్వతను$'బాంధన్రులక౯ భవనంబులక్ దృణ 
ప వతికృతులంచు నెంచుచు జసవంబున వీడిరు కృష్ణం డంచున 

చ్యుతుండని పిల్వంగాం బడుచు 4 నొప్పిన యప్పురుషో త్తముకొ వరిం 

చితిరి కదా కృతార్భతను 4 జెండితి రిద్దె యదృష్ట్ర మంచనన్. ౨౬ 9671 

. ధన్యాత్మలగు వనిశతారత్నములు మార లాయధోతజానందు $ నమలమైన 

యేకాంతభ క్రి కి మూనీంద దృ వాంఛితమును బచరించితిరి యిబె + పరిగణింప 

గా మహాను గవ వా; మిసమెయి నాకని తలపోయువాండ నిశములం గృ తార్జుం 

డనుజుడిీ! మికు నింపును గూర్చి యతమసం బేశముల వినుర ఫ డిందు నేను 

తే. భ ర్రయగు భగవంతుని $ భ వ్యతమ ర్కహాస్యములం గొనివచ్చితి $ నమ్మలార! 

co 

భద్ర వతులార! యానుడుల్ +వరమపురుషుండిట్లు వలుకంగందగు నని యేవచించె. 

సతులార! చరాచర వ, స్తుతతిని భూతంబులై దు + తొలంగక యెవుడే 
గతి నుండు నట్టులే నను,గతు(డను గానుండువాండం 1 గలకాలంబున్. ౨౮౪ 

మనసునకు౯ బుద్దికి దృక్కినయిం ద్రియములకు నేన 4 కేవల మూహీం 
చిన నాశ్రయుండ నగుచుం,దును సర్యాతృకుండ నె యగుదును సత్యముగన్ , 

. కనుకనె నావియోగ మొకథకాలమునందును గ బ్రకుండు మా 

కని తలపోయలాంజను; మహా వ్రతేలార! మజొక్క_6 డాలకిం 

వను జను నన్ను నేనె యొకభంగిని నే న్వేచ్చనె యాత్తమాయదై 
ననుయగొన ళ క్ట 'మెప్పగిదిం + గాని మహ ర్త సము నాశ్రయించియే. ౨౯౪ 20/5 

భూలేంద్రియ గుణసంఘాత రూవమ్మున సృజియింతు. బాలింతు: $ జెలి దాని 

నుపనంహారింతు; మీటొక్క_[డు చెవ్పెద; భూతాదిరూవత్వోమున జెలంగు 

నాత్మకుం దద్దోష $ మంటకుండునె యని సంళయింపంగశాదు $ చానలార! 
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యాత్మళుద్ధుండు గూణానన్గయు(డు ముట్ వ్యతిరి కుడ య్యు వమూశయాకృతంబు 

తే లగుచు స్వప్వాదికములను 1 నాహ్వాయములం 
దగుమనొవృత్తులను విశ్వ తై జసములం 
బ్రాజ్ఞరావంబునను దోంచు $ *స్వవ్న మెట్లు 

ములుకొను వానికింగల్లం ఫ జాలు నన్సై. 3౧ 9676 

వ, మి థ్యాభూతంబులగుచు బాధితంబులగు నింద్రి, యార్థవిషయములం జింతించుచుం 

బురుషు నింద్రియములకుం గరార్చుచుండు మనస్సును డొలుదొలుత నిరోధింప 
వలయును. సముద్రంబున మవహోనదులు సమా _్తి నొందుచందమున నిట్టి మనో 
నిరోధమను మపహాకార్యమునందే సాంఖ్యయోగములు సన్న్యాసము తపస్పత్య 

దమములను సమామ్నాయంబు పర్యవసన్నంబగు. 33 2677 

చ. [ఒరులనుబోలె జ్ఞానమునె $ యొప్పుగంబెల్చెడు మాటల౯ మనో 
హర! తమి నొందం జెయంగం బ్రశయత్న మొన ర్చెదు సర్వలోకసుం 
దరు సుగుణాలవాలుని ని్రతాంతదయాకరు నిన్ను6 బాసి యె 

క్కరణి మెలంగువార మని కృమ్ణజణు సందియ మొందువారొకో!] 33 2678 

మ. ననుం బ్రీతింగను సచ్చరిత్ర, లగున్ శనారీవతంసంబులా 
ర! ననుం జూడంగం గోరు మోకనులు దూశరంబందు నున్న ట్టి నకా 

గనంగాం జాలక చింతనొందువిభధముకా + గావించు కులన్న మో 

మనసుల్ ఛ్యానసమాధి న౯ గదిసి సంభావించు నంచెంచియే.3 ల 2679 

ఉ. అంతియగాని యింకొకమ$హా త్తర హేాతునుచేతం గా దబే 
చింతను బూనకుండుం డింళం 4 జెప్పెద వేజొకశకారణంబు నీ 

మంతినులార! స్వప్రియతశమంబగు వ స్తువ్ఫు చెంత నుండే 

యొంతయు దవ్వునం బొలయ 1 నింతులచి త్తము చొచ్చియుండెడున్, 3 'ఈ౪ 2050 

క, ఆరీతిం బ్రాయతముండు తవు, చేరువనుండంగ నంత $ న్నెహయుతముగా; 

చారయ మోమననే వాస్ట్రపారమ్థునం దగుల కొక్కీపద్ధతి నావై. 3౫ 2681 

చ. అనిశము చొచ్చియుండు నని $ యాత్త నెటుంగుదు; సంస్క రించుచుకా 
నను ద్యరవిరారు చేరుదురు 4 నా౭టినికాసమయంబునందు నా 

వనమున రాసశేళిం దమశ+భ ర్హలు పోవలదంచు నడ్ల నే 

వనితలు రా నశ _క్షలయి $ వ_స్హములందు వసీంచియుండియె. 3౬ 2652 

శా, నాతో రాసనవివోారముకా సలుప్రుచంేదం చెట్టులో యం చోొగిం 

జేతస్సుల్ తవీయింవ నావయినయాగ వేషల్ మవోళ ద్దతోం 
. రు UP 

ప్పట్ 4 _ కక్ష | వ్ 9D 59 న 
యేచేంద్రియార్థాక ఛ్యాయేత మృషా స్వవ్న వదుర్ధితః ఆని మూలము. దీనిసారమే 

యిందును దరువాలి వచనమందును గలదు, 



ఈ౭.] దశమస్క ౦0ధ ము, 81] 

బ్రీతి౯ ఛ్యానముచేయుచు౯ా గడశమై 1 వే నన్నె ప్రాపించి రా 
రీతుల్ మికు నిదర్శనంబులగు నాశరీరత్నముల్ గావునన్. 3౭ 2698 

తే, మిరు కల్యాణవతులౌట మేలే కల్దు 

నంచు భగవంతుడే వల్కె $ ననుచు నుద్గ 
వుండు వచించిన వ్రీయతము $ నుడుల వినుచు 

చ్రజయువతు లెల్ల నవ్యానివలన నవుడు. ౨౮౪ 2684 

క, హరిచేష్ట లెల్ల దోంంగు స్మరియించుచుం బట్టరాని 4 సంతో షమునక 
హరిపరిచరు నుద్ధవ్రు నాదరమునం గనిపల్కి_ రెట్లు క త్వర తము 'నేచన్. 3౮ 

చ. వనజదళాకుమిత్ర! యదుశవంళజు లై తగువారి శేవిధం 
బున నహితుండు పానగణీముకొ సతతం బొనరించు కంసుండ౯ 

జనపతి భాగ్య యోగమునం $ జంవంబజెం గద కృష్ణు చెత; నా 

_పృనికరసంయుతి౯ హరియు 4 డై వవళంబున భ దృముల్ తగన్, 3౯ 26936 

తే, కుకలియేకద యిప్పుడు; + కువలయాయతుం 

డమ్మథురం గల వద్దాము $ లాదరంబు. 

ద్రపషయుం గలిసిన యట్టిన్నీ తంబు చెలయం 

గాం గటా కేకణముల( జీక్క_ం దనుం జూడ. 3౯౪ 26897 

క. వానికి లోయడియే మా, వైనం జూపంగం దగిన 4 భవ ప్రియ మా 
చానలవై6 బటివుచు నిం, ఫూనినమదిం గుశలి యగుచు 1 నున్నాడు కదా?.రం 

లే, ర తివి శేషజ్ఞుండై న హారాత్సరుండు, న రయువతులకుం చి యుండొటం1 బురప్రురం దు 

లాడుపలుకులకుక౯ వి భ్రకమాళ శెలమి, దగులువడకుండ నెబ్బంగిం $ దప్ప దరయ, 

చ. పురవనితల్ తనుం గలినీ $ పొంకముగాం దగుమాటలాడు నం 

తరముననే ప్రసంగమునం + దత్చరుండయ్యును బ్లైెలందు ను 
న్నరమణులకా మముకా వనజ్శనాభుం డొకించుకయే స్మ రించునా? 

హరిచర జైకదాస! సుగూణాధిక! యుద్ధవ! తెల్పుమా దయన్. ఈ౨ 2600 

చ. కలువలు మొల్లలులా వలయం 4 గాం దుహినాంశుండు సుంద రాకృతి౯ 

జెలణగనచునుండ నింతయని $ చెవ్చ్పంగరాని ముదంబుం గూర్పుచుకా 

విలసీలు బృంద యక్ వనిని + వెడుకమై మముంగాడి కాళ్లగ 
జైల మృదునావనుల్ చెవుల $4 జేరి ప్కసన్న త నొందం జేయంగన్, ౮౪౨42691 

మ. తనయింపౌెౌకశథలశా దమిం బొగడుమా $ దై వారువల్కుల్ సీయం 

బున నాలీంచుచు రాసగోష్టంలను మాోమ్ముకా రంజిలంబేనె నా 

వనజాతుం డలరాశ్రు,లం దలంచునే 3 వర్ణించునే యెప్పుడై 

నను గృ వ్యైకపరాయణా! తెలుప్రుమా 1 నాథ ప్రియాలావముల్ . oe 22996 
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చ. తననుగుటించియే సతము 4 దారుణశోకమునం దపీంచు మ 

లొ 

మును వనజాతుం డంబుదసీమాహాముచత కచి ప్రియుం డొగికా 

వనముల బోలె సాష్గంగములం 4 బావనరీతుల సంస్పృళించి జీ 

వనముల నిల్పి వవ గృ $ వచ్చునె యిచ్చటి కుద్ధవా! త్వరన్ . రర 2698 

. సరనీజ నెత్రుం డొక్కవుడు 1 చక్కనిదా గతి చిక్కకుంట నీ 
పరిసరమందు నుండెంగద 1 ప్రా ప్రమహ _తృర రాజ్యుండై రిఫూ 

త్క_రము నడంచి భవ వ్యనృవన్యలః చెండిలిమై తమి౯ సుహృ 

ద్భరులనుగూడి యుండు నింక 1? వచ్చునె యిచ్చటి కేకతంబునన్. ౮౫ 9694 

మహి తాత్తుడై. లో కీముండ లజననియా భార్లవీ దేనికి 9 భ ర్రయగుచు 

నావ్రకాముండయి + యలరుచుం బూర్జుడై యుండు శ్రికృష్ణున + కొ”ొప్పుద ప్పి 

వనములయం చె నసం$వాసంబు చేయు మావలనను దక్కినశవారిజాయ 

తాములవలనం గారం బేడియుండును? బరికింవ లేదని $ పలుకవలయుం 

తే, వింగళ యనెడు పుంక్చలి 1 ప్రియతమమగు 

ew 

క్ర 

సౌఖ్యమని చెప్పబడు నిరాశళత్య మనియె 

దాని నెటింగ్నియుం గృష్టుని 9 పైని గోరి. 

దు_స్హ పజంబగునే మొన ర్హు మిక నిందు. ర౭ 2695 

. తా నెదం గోరకుండిన ముూదంబున లక్షి తదీయవతముక్ 

బూని యొకప్పుడే విడువరబూనదు మిక్కిలి యు త్తమంబుగా. 
గానయగనైన p ర్థిగల 4 కంజదళొాతుని సాధువా_ర్హ నే 
మానవుందేం ద్యజించునొకొ $ మాన్యచర్నిత్స! యిదీవెటుంగవే!. ౪౮ 2696 

. అతిశయ తేజ మొవ్వు వనీజాశుసఖా! బలభ ద్రు, గూడియే 

యతయొగి నీనదీవనమగవాచలభాగమ్సులకా మనోజ్ఞగో 
వ్రతతులంగూాడి వేణువర$భ వ్యరనంబుకీం గొప్పినాండడు సు 

మృతేులితతళ్ధ ఎలంబులు వ్రశజాధివసూనుని జాడం దెల్బెడున్. ర 2607 

శ్రీ నిశేతనములౌ 1 శ్రీకృన్ణుపౌదాంబుజాంకముల్ పలుమాటు 4 లాస్టలముల 

'కటువకుండలోంజేయుముతీయుం దచ్చెష్టుల వముటువంగ నర్తు మేశమాడ్మి_ మేము 

తన నోహరగతుల్ 1 తద్విలాసస్మి తాపాంగవీవ్షణములు 1 “భవ్యతమత 
వీయభాసణములు $ మాయంత రాత్త ల దొంగిలెం గాన నోతోయజాతు 

. మజవంచగు నడెట్టు 1 మాకు నుదవ! నీవె పలుకవయ్య నాథ! 1 భక్త కజనస 
mp 

మా ర్థిహరణ! పంకకజాలయాధిప! కృష్ణ గోకు లేళ! శ్రీశ! 5 కోరి నీవు. ౫౧౪ 

గోకుల మెల్ల నిపుడు దుకఖాకూపారమున మునిగి కడు దీనతం జీ 

ఈ* “కరం సౌఖ్యం హి నైరాశ్యం నై నై్వైరిణ్య ప్యావా పింగళా” అని మూలము, 



౪౭ ] దశమస్క ౦ధము. 818 

'కాకువడుచున్న దీయెడ, గోకులము సముద్ధరింపు 4 కువలయనే శ్ర 29 2699 

మ. అని ప్రార్థించుచుం లి తి నించెడు తదిశయాలావముల్ వల్లలా 
విని వా వియోగచేదన లొగిక౯ా 4 వీడంగ సర్వాత్తుగా. 

వనజాతాతు నెజీంగి యుద్గవుని సంళభావించి; రాతండు కొ 

న్నినెలల్ మంద వసీంచి గోవీకలవా తీ బ్రా రి మాయించుచుక౯. ౬౩౪ 2700 

క. హరి లీలాచరితంబులం బరమాదృతిం బాడుచు౯ నోవాసార్హ్హ మిదా 

వారి కిర వని గంజిలున్సె కరణి నటుల్ చేయుచుండె $ గారవ మలరన్. ౫౮ 

ఆ. ఎన్ని దినము లుం $ గృప్త్వక థాలాపృములను బలుకు చందు ? నెలమి నుద్ధ 

. వుడు తణంబు లట్లు $ పోయె నాదినముల్కు నందుమందం దగు జనముల కెల్ల. 

మ. హారిడాసుం డగునుద్దవుండు వ్ర వజవమం 4 దానోవికల్ తన్ను నా 

 దరణంబొప్పంగం గొల్పుచుండ నదుల $ థాత్రీ, భరేంద, ౦బులకా 

వర సానుస్థలులక౯ా మవాోవనముల౯ 4 వాంఛల్ గక్రగం బొచుచు౯ 

హారికృత్యంబుల సంస్త రించుచు మవాహార్ష ౦బు నొందె౯ా మదిన్. ౫౬ 2708 

మ. వనజాతుండు మనంబులం బొలయుటక 9 వైక్లబ్యముం గన్నయం 

గన లా_ర్థింబడు బల్ల గాంచి మిగులం $ గా హృష్టుడై భ క్రి వం 

దనముల్ వారికిం చేయుచుం దలంచె నాత్మక; సంతతం బిట్టులీ 

వనితారత్న ము లెల్ల భూతములలో 1 వ ర్తిల్లు గోవిందువై. ౫౭ 2704 

. దృఢతమభ_క్టి యీశతీరున నుండంగ వర్చించుచున్న యీశేభంగిదూడ 
సార్థక మన వీరికదగు జన్మ మేకద' సంసారవిషయకళశసాధ్వసంబు 

గల మోతాస క్ట వెలయుమహర్డులు భ కులౌ మాబోంట్లు $ పరమభ కి 

నెద్దానిం గోరుదు $ $ మద్ది సీరలయందు నెలకొనియుండెడు $ 'జలజనాభు 

ఆ, *భ వ్యకథ లయందుం $ 'బరమాను రాగంబు, గలుగు నరున కాత్త (4 దలయ శెెక్ట 

యాజ్ఞికంబు లనంగ 1 నళ్లు సావి త్రం బునంగ వివ్రుల త్రి, జననము "వేల?. ౫౮ 

క అని మూడు కలుగకుండిన, నవనిం నర నొజంలేమి కల్లు? $ నడవులలో నె 
పు వరుసం దిరుగుచు నొక్కెడ, నవిచంచల మైన ది ర్త $ మమరకయుండన్ . ౫౮౪ 

క్ష కనువట్టు వడంతు లెక్కడ*%, తనవై భవ మసదృళముగం $ దగి వరమాత్తుం 
డనంబరలస కృష్ణమూల_ర్రి పుయినిస్థిరమగు భ_క్రిగల్లు 1 కెక్కడ? నౌరా! ౫౯ 

చ. తెలియని మదర్త్యుంజే నొక విశధిం దనుం గొబ్బిన యంతమాత్ర నే 

జలరుహానాభు డీశ్యారుండు $ సాధునసుధాభ జనంబు ర్ గముక్ 

వెలువడం జేసి వోయిం గడుోవింతలం గూశ్చెడునట్లు శ్రే ఛ యముక్ 

cir 

1 ఈ “కం బృవ్మాజన భి రనంశ కథారసస్య'” ఆని మూలము. 66 

సావికృయాజ్ఞికై న్తీభి ర్టన్యభిః కం కోఒలిళశయకి” అని వ్యాఖ్య. 

ఛాం-భాగ 40) 

వాజన్మ భిర్వి చనంబంధీఖి కాక 
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గలుగయగం జేయు దానె కలకాలము సర్వవిదుండు గాన్రునన్. ౫౯ _ 2708 

సీ రాసోత్సవంబున $ రాజీవనే త్ర ండు బావుుదండంబుల 1 వ్ర జవనితల 

గళములయం దిడి $ కాలలిందుకొనుచు వారి శెంతయు[ బ్రీశీ $ వరి లంగ 

విహరించినట్టి యావిపులపుసాద మేకాంతరతిం దగు $ కమలేని 

కమలగంధచ్య్చాయ $ లమరునిక్టరసుందరుల శేని సుంతయుం 1 గలుగ దయ్యెం; 

ఆ. దక్కి-నట్లి వారి $ లెక్కింవంగా నేలు, యాదవ్రజాంగ నలు త్యశజింపరాని 

స్వజనవితతి విడిచి  జూతిధర్మంబుల, వదలి శ్రుతివిమృగ్యు $ వాసుదెవు. ౬౦౪ 

క, అనవరతము నేవించుచు, ననువవుతత్పదవిం గాంచి 4 రారారా! యీ 

వనితాం యఘు కమల ధూళిని, గనుబృందావనమునందుం $ గలతరున్రులలోన్., ౬౦౪ 

క, వీరు త్రతి గుల్తావధి, వారములో నొకటిగా గ? బ బ్ర, భ విల్లుదు నా 

యారితియైనం దత్సద, సారసంరేణువులం బొందం 1 సోలుదుం గాదే. ౬౧ 271] 

మ. నిరివూజింప నవా _ప్పకాము లగుచుం 1 జెల్యారు బ్రవాదియో 

గరతుల్ న్వాత్మ ల 'థారనయోగవిధి చెం 1 సాంపీచి యర్సింప నొ 

ప్ప రమారధీశుని పాదపంకజయుగంగబు౯ రాసగోష్టి కొ మనో 

హరహృత్పంకజమందు నిల్చుకొని యా తొనంద ముప్పాంగంగన్. ౬౧౮ 2712 

ఆ. సతము కెలిలించి + సంతావములఈ బాన, యున్న వార లిచటి $ యన్ను మిన్న 
_ లెవరుచేయు నాషపీరేశుకథాగీత, మఖలమును బవిత్ర, 1? మట్లుచేయు. ౬౨౪ 

క. అలగోపికల వదాంబుజ,ములరేణువితానములకు 1 మ్రుక్కుదు మోదం 
బొలయంగ్య నని తలపోయుచు, జలజాతుని నేవకుండు $ శ శృద్దాన్వితుం డై డె .౬౩ 

న. హరిని దత్వ్పాదాంబ+జాస క్టిగల గొల్ల ల్లసుందరీమణులను + జెందమందు 
pee బారిీదయకుం - బాత్రుండయి తదనుజ్ఞ వెడి వాశరిదగు సమ్మ 

తిని బొంది'యవల నంోదునియశోదను గోవకులను వీడొ,ని పోవణదలంచియరద 
మెక్కెను, హరికడ 4 కేగాడు నుద్దవు నందాదులగు గోహానాయకు లొగి 

ఆ. గానికలను చెక్కు ్ కఏగతులగు దగవానిం గరములందు౭ బూని $ కదియ వచ్చి 
య,శు (శ్ర నలిలపూరిగతాతు లై యనురాగ,భ రమునం బలికి రిటుగహారిం దలంచి. 

క్ల, వారిమత్ర! మామనస్సుల బరంగెడు వ్యాపారము ల్ లొగిం $ బద్ధాముని వ 
త్సరసిజములం దగిలియె యే, తరుణంబున నుండులాక! $ తత్కృవం గనుచున్, 

క. మావలుకులు సతతంబును, శ్రీపతినామముల భ_క్షోచేం గీ ర్రింద౯ా 
జూపందగు శ్ర ద్ద గలవిగ, సాను గాక! మేను $ చే ప్రొద్దు తమిన్.౬౬ 2717 

నే నతులొనరించుటే లోనగు కృతులందే యుండుగాక! వ షువుడును గర్శ 
ప్రతీతి కనుబంధముగ సం,సృతిం దిరుగుచునుండు మా కళబేజనినై నన్. mn 

శే, శోశ్వరాను గ్ర హంబున $ నెలమి మంగ , ల చరణముల చేత దాశనాదికముల్య 



రం. దశీమస్క 0ధము. తీర్ 

బుణ్బ మార్చించితిమయేనిశపూజ్యకృష్ణువూూ ర్రియందెర తింగాంచిశపాదలుంగాక! 

. అనియిటు గోవకుల్ వలుకు $ చావారిభ కుని నుద్గవు౯ మనం 

బున గల ప్రీతిచే మిగుల 4 బూనిక సత్కృృతినందం౭జేస్కీ రం 

త నతు కృష్ణపాలనము $ తత్పమయంబునం గాంచి వూజ్యమై 

చనుమధురాపురంబునకుం $ జయ్యనః బౌయె హరిం గనుంగొనన్. ౬౮ 2720 

. హరి గనిమక్కి. ప్పి వీ తిమెయి + నావ్రజమందు వనీంచువారి ని 

ర్భరతరభ క్రిం చెలి "పేల రామునకులా బరమేశ్ళరుండు శ్రీ 
వరుడు వరాత్సీరుండునయి $ భానిలు కృష్ణున కచ్చెం గాన్స లా 

దరమున నందముఖ్యులు నితాంత మొసంగిన డాని న త్తటీన్. ౬౯ 2721 

ns os 

నలువదియెనిమిదవయ థ్యాయ ము. 

7,0) శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జ గృహమున కరుగుట. వరా 

క. భగవంతుండు శ్రీకృష్ణుడు, జగములయందుండునట్టి 5 సకలవిభ ప్రా 

మ్. 

ow 

తగణమున కాత్మయే త్యానుగ నగుచుకొ సరషదర్శకనుడునయి యుంటన్. ౪ 

మును తా నిచ్చిన వాక్యముం దలంచి యాశవూయబోడి నై రంది త్రక్రా 

గనంగాయగోరి యబె లభింపమి మనభకంజంబు వాడంగ నిం 

తనరానట్టి వతం బడంగం బ్రియ మోస్టై నక ఫలింవంగ6 జే 

యనె యూహించి చనెం దదీయమగు గీహాంబు౯ా వడిం జేరలగన. ౧ 2728 

నిరువమ గేహోవపకరణముల్ వెలయ వివా రై కపరిక రాశఢ్యమయి యొప్పి 
'తారవోారములు వశతాశకావితానముల్ శయనాననంబులుం $ జాలం (గాలం 

బరిమళ థూపముల్ + వరదీపములు వూలవోరముల్ గంధముల్ $ వోరితరము 

లయి కనువట్రంగ + నఖిరామమె కుబ్బమందిరం బలరుచుంరోడెం దగంగ; 

. హారియు నుద్గ్దవసహితు డై + యరిగా నంతం 
థి 

గృష్షుం డాత్శగృవహాంబున $ శీను చెంచు 

టరనీ యాకుబ్ద త్వరపడి శయష్టై "లేచి 

చెలులు రా నెదురేగి మోడ్క లుబుకంగ. ౨ 9794 

. చ్యుతియ లెక వెలంగు (భీ శృహరిని విష్ణు 0౦ బ్రీం దో జెచ్చి.స 

ద్ధిత దివ్యాసనముఖ్య గౌరవము లెంఫలే భక కిం గావించెం ద 

ద్దతునాయుద్ధవు( గొల్పె సత్కృతుల భశ కి స్టంబు లుప్పొాంగంగా 

సతః జాయాసనము౯ స్పృశించి కయి నోత్భానందమగ్నా తు డై చై. 3y 2725 
. ధరణిని గనారుచుంజె హారి$దాపున నచ్యుతుండుక్ మవోర్ష మై 

నిరుపమ మై యమూల్యమయి $ నిర్భలమై తగ్గు పాన్సునొద్దకు౯ 
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ew 

క్ల, 

బరమముదంబునం జనియె $ వ_ర్హనముల్ తగు నెవ్వి లోకమం 
దరనీన వానింబూనం దగణేనంచుం దలంచుచు నీళుం డౌటచేన్. ౮ 2726 

. ఆమవహాళయ్య పై $ నధివవించెను; గుబ్బ మజ్జన మొనరించి  మంచిగంద 

మును బూనీకొని యంత $ మూల్యమునిర్ల యింవలో రాని వస్త్ర ముల్ $దగినరితి 

ధరియించి భూషణోశ త్త తృమములం: డాల్బీ పూదండల బూని “సం1దంవుయరిమ 

ళములు గుబుల్కొన 1 లలిత తాంబూలచర్వణ "మొవ్పంగా నాసవము సుథాస 

. మమును (గోలి సర్వమార్షన్గులం దన 

తను వలంకృతమయి $ తగ బ్రువషయును 

బయలువడలో సితము $ పరమమోదము౦. గూర్చ 

'చెళుకుంజూవు లప్రై  వెలికిం బర్వ. ౫ 9727 

. అరుదెంచె మాధన్రైునిదా, పరిసరమున కాస రోజీవ CB హీయు నా 

వర మేళనూత్న సంగమ, వరిగత మందాతు యగుచుం ణి బ్రక్క-న నిలిచెన్. ౫౪ 

. పర మేశుండును దివ్యకంక ణములక్ $ భాసిల్లు తద సవం 

కరుహాంబుం దమి6 aru గ హూాంచి యురుఠం$4కకొ మానంగా శయ్య సుం 

దరలీలం గదియంగం జ్ మజీయాశతన్వంగి మైవూత నా 
హారికిం బ్రతి యొసంగ నాసుకృత మింతై నక మవానందుం డై. ౬ 2720 

. సతతము పూర్ణుడై తగుటం 9 జక్కభరుం డలసుంద రాంగి వాం 

ఛితము ఫలింపంజేస్కె నల చేడియమిన్న యు నాయనంతు వ 
చృతదళయుగ్న మాద్భతని $ జూలంగ మూర్కొ_నుచుకా నితాంత మా 

రతివతితావముల్ వదల + రమ్యత రాత హృదంతరంబునన్. ey 2780 

. వమోజయుగమందు  నతీయుగ్యమునందు నిడుకొనె నద్దానం క బడంతికున్న 
సకలా ర్షులును బాస్క ? _స్తనయుగాంతరమున నలరువృృత్చద్య ంబు $ నందు విక్షు 

నానందమయమనా రి] నాలోకకాంతుని దృఢభ క్రి నిలివి 'యొం1లేనిబూన్మి. 
నాలింగన మొనర్చి 1 యతిదిర్ధ కాలంబునుండి వృద్ధిని గాంచుచుండి నట్టి 

. యఖిల కామతావంబుల $4 నపుడె పానె; 

నెట్టితపములచేం బొంద 1 నేవిధమున 
,దొరకనట్టి యీళ్వరుని మాశనిరతచిత్తు 
నమలుం వైవల్యనాథు మవశత్తు వివ. ౭౪ 2781 

ఇసుమంత యంగరాగం, బొసంగిన యావుణ్య లేశకమూని కనియు6 బూ 

ర్వసుకృత మంతగ నుండమి, బిసరుహూలోచనయు థఛాగ్య్రవిభవ రహితమె. ౮ 

లే. ఇట్లు యాచించె నక్క_టా! 1 యింది రెశ! 
9 af కి 1 ప్రీయతమా! నాదుచెంత సంప్రతి మెజియం 



ళ౮.] దశమస్క 0థ ము. 817 

eo 

౮౮ 

గొన్ని దినములు వసీయించి 4 యొన్న టికిని 
మజవకుండుసుఖం బీమ్లు $ మాధవః! హరి! ౮౪ 27838 

నీపొత్తు వదలంజూల స్క దెపద్ధతినై న నంబు బేతణ! యని యి 

ట్లావడంతి తుచ్చసుఖమునె శ్రీపతి యాచించె నేమి చెప్పం వచ్చున్. ౯ 

. మానదుండైన శ్రిహరియు $ మానస మెంతయు సంతసీంవ నా 
బాన బవ్నూకరించుచు నొకనంగాను గోరినయవ్యరంబు నా 

మానిని సంతసించె రుచీమండనుం డై యలరారు దేవకీ 

సూనుండు సీయథామమును + జొచ్చెను వెంబడి యుద్ధవ్రండురాన్ . ౧౦ 2/35 

. శమదమాదికములౌ 1 సన్హార్షములచేతం దప్ప వేజొకటి సు్రతయు న బెట్టు 
లారాధనములచే $ నఖిముఖుగాంబజేయ శక మే గానట్టి $ చక్కధరుని 

స ర్వేళ్వ రేళ రు * సంవూర్లు శ్రీవిష్ణు నారామ యెట్టులో $ యా శ్రోయించి 
సుప్రసన్నుండు కాంగ 1 శుభతమవరమును యాచింపమాని ళళజ్టాదివిషయ 

. సుఖమునె గోర నెంత యళుభమనీవ. 

రూయదెంత యభఖాగ్య యో ఫ యూహా చేయం 

దగునె? యీలరితిం గుబ్బ ము+దంబు నొందం 

జేసీ సర్వో త్సముండగుచుం 4 జెలంగు హరియు. ౧౧౪ 2786 

. కరినగరమునకుం గార్యాతురతంగొని దూతనొకనిం $ దోడనె పనువ౯ 

వరమతి నెంచి బలోద్ధవు, లరుబెరం బయనమయ్యు $ నక్రూరుం గనన్. ౧౨ 

. మటియు సక్ర్రూరునకును సీమ్మదముం గనార్పు 

తలపు గొని యాతం డుండు, సుద్మమున "శ్రీల 

నతండు తన మేలు గోరి యయ్యదనునందు 
వచ్చు నమ్హువ్వురం బురుషువర్యులం గని. ౧౨౪ 2738 

. త్వరపడిలేచి వారిం గొనిశవచ్చుతలంపునం బోయి యెంతో హ 
ర్హరతిని గాశగిలించుకొొని $ సంతసముం గనంటబేసి మొక్కి నో 

దరులును దత్సఖుండు విధిశతప్పక (మొక్కిన నాదరించి యె 

వ్వరుసను బూజచయం దగుఠబద్ధతి దాని నతి కమింపకే. ౧౩౮ 9789 

. ఆసనంబులయందు 4 నధివనీింవంగంజేనీ యాతిథేయంబుల 4 నలవరింవం 

బాదముల్ గడిగి త$త్పావనసలిలంబు శిరసున ధరియించి $ నిరుషమార్థ్హ్ల SS 

ముఖఫూజనంబులం 4 బొందుగ నొనరించి దివ్యాంబరము లిచ్చి 3 భవ్వ్యవుష్ప 

మాలి కాభరణముల్ 1 చాల సమర్పించి తల భూమిస్పృశియింవ $ నలరి మైొక్కి- 

. రామకృష్ణుల పాదసఫరనీజములను 

దనతో"డలయందు నిడుకొని $ వినయ మొప్ప 
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నొత్తుచుం దలవాంచి యి 1 ట్లు త్తమపురు 
షులకు విన్నవ మొనరించె + లలితభణితి, ౧౬ 2740 

క, జనులదగు ఫాగ్యువళ మున, దునుమం బడెం బావమతియు + దుష్తుండునగు కం 

సన్ఫవతి యనుచరయుతుండై, జననం బిడి తవ్రకృచ్శ్ర్శనంతతివలనన్. ౧౬ 

ఆ. ఉద్దరింపంబడియె ఫీ నొకభంగి మాచేత 

మోావలననేె యిద్ది 9 మిగు లవృద్ధిం 

గాం చెం గారణంబు స్ట కార్యంటే ననుప వృథా 

నపురుషులను ఖ్యాతి $ నెపుడు గాంచి. న 2742 

క, జగములకుం గారణములై, జగన్న యులుగాం దనర్చి + సతము వెలయు వా 

రుగదా మొరలు మిము విడిచి గణింవం బరావరములు 4 షీతి గలుగునొకో. 

ఆ. ఆత్మసృష్ట్రమగుచు $ నలరుసీవిళశ్వంబు, నాత్తళ_క్రియు క్రి + నమరం జొచ్చి 

బహువిధముల శ్ఫుతకిం 4 బ్రత్యతుగోచర, మేవిధమున నగునొ 1 యొన్న నళ్లు. 

క. కనంబడుచుందురు మీరే, యనఘూ! బహాంబ! యీచీరాచరభూతా 

లని వర్షించి మవోము,ఖ్యనిఖల భూతములు బవాువిశథాకృతు లమరన్. ౧౯౪ 

క్, నానావ, కారములుగాం గానం బడురితి నాత్మ $ కారణాములుగా 

నైనట్లి భా తికములం,దే నీవాత్మ వయి యుండి 4 స్వేచ్బానుగతిన్., ౨౦ 

తే, అత్త్మతంత్రు తుండవై బవాం$ళాకృతులను 
వెలయుచుందువు; పరమేశ! 4 జలజనయన! 

యాత్మీగుణము లె యైయొప్పుశనట్ర రజసు 

_స్తత్వతమసులం దగిలి విశశ (ంబు నీవ. ౨౦౪ 2747 

క. కలీగించుచుం బాలించుచు, విలయము గనంబేయుచుండు $ విష్ణూ! యే 

వెలసీయు దద్దుణకర్శం,బులకుక౯ లోబడక స్వచ్చ $ బొలుతువు సుమి! ౨౧ 

జ్ఞానాత్మకుండవు గాం $ జనునిన్ను బంధ కారణమౌ నవిద్య చేఫరంగ రాదు 

కాయాద్యుపాధి యోగము మిథ్యగావున జననము దన్తూల ? మనంబడియెడు 

'భేదమునాత్మకు $ వెలయను కావున బంధమోతుంబులు 1 పారమార్థి 

కము లదేనిధమునఠ గావు; నిన్నె అుగం జాలనియట్టి యవివేకశముననె యాత్మ 

ఆ. కవియుం గలుగుననుట $ యనందగుం బ్రాచీన, చేదమార్షమునకు / విధిరహితదు 

రాచరణము గల్లూనట్టి పాషండుల, వస భాధ వొడరు $ భంగియైన. ౨౧ 

న లోకహి తార్థము నీవు పా ప్రా,కటసత్వాఖ్య గుణముం 4 పాటించుచు నే 

యేకరణి చేదమార్దం, వీవంభిని నిల్చు నట్టు + లెంచుచు నీవె. ౨౨౪ 2750 

క. జల నవతరించు నట్లుగం బలికితి మును; రాజులనెడు 1 వా్ట్రజంబున వం 

దలకొలంది నాసురవ్రకృృతులుగా థరయిట్టి మిగుల $ దుష్టాత్తకు లై. ౨౩౪ 

ce 
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. చక్కనిధర్తము నేంచెడు, నిక్కా_లవు వారిసంఖ్య 4 యెంతయధికమె 
మిక్కి-ల బలమున నొప్పినం జక్కా_డి మహీభరంబు $ సమయంజేయన్, ౨౮ 

, యదువంళము సతీ్మీ రిని బొదలంగాం చేయుటకును $ బూజ్యనిజాంళం 

విది యనందగు రామునితో నుదయించితివి వసుబేవ్రు 4 నుదననీతమునన్. 

. సురవితృభూతముల్ 5 మ ణీళు లెల్ల నెవ్వనిమార్తు లగుదురో$భవ్యుపాద 
పద్మముల్ గడిగిన ్  పావనజలముల నెవ్యాండు లో కాళి  నెల్లంబావ 
నముగంజేయునొ జగన్నాథుడు లోశై కగురుం డథోతజుండునై 4 వరలొునివె 
'యోపర మేళ్వరా! $ యీపట్టునం బ్ర, వెశించితి వట్లాటం 1 జేసీ మాగ్భ 

. పాములు మిక్కిలి భాగ్యవంతము లె యయ్యెం 

దనను నేవించుభ క్ట సరతతుల కెల్ల 

కామములళలె కాక దన్ను నక్కముగ నిచ్చు 

వత్సలత భూష[ంబుగ $ వజలువాండు. ౨౫౪ 2754 

బుతవచనుండు సుహృదుండును, గృతజ్ఞుండును గా సతంబు $ నెసగెడు నిన్ను క్ 

శతవల్తై క్షణ! వదలుచు, థీతిం బండికు( డింక నెవనిం + జేరి హితమతిన్, ౨౬ 

. కారణమని వేయడు దీనో, దరణా! వృద్దియషయములు $ తలయంగ లేన 

ట్ట రమానాథుని నిన్న, శ రణంబని యా శ్రోయించు $ జ్ఞానబలమునన్ . ౨౬ 

. అరిజనమర్లనా! దివిషశద గణి! సంతతిశేనిష "మోూగమం 

దురుతరనిష్టగల్లి ముహిమోూజ జ్ఞ (లులై తగువారికే నదె 

క్క_రణేని గాంచరాకయె యీఖండ విభూతి నెసంగునీవె యా 

దరమున మాయదృష్ట్రమున దర్శన మిచ్చితి వీగ ్రపాంబునన్ . ౨౬౮ 9757 

. దార తనయ మిత కథన దేహ గవోది, వరాహపాళరూవమునం జెలంగు 

నీదుమాయ నివుడజె $ మాబెసం గనకుండందొలంగం జేయవయ్య 4 ధూ_ర్హహరణ, 

. అనిభ కుం డక్ర్యూ,రుండు, వినుతించిన నవభరించి $ వి శ్వేళ్వరుం డా 
వనజాకుండు మాటలచ్చేతనె మోహం బందంజేయం 1 దలంచినరితిన్. ౨౭ 

.నీ తమాస్యమున నటింన విహితవాక్కుుల నిట్లువలిక 4 నీవె గురుండవై నా 1 దష ర 

వితృసోదరుండవు సత ముష్కకృతి చెనెడుబంధువు నయి 4 యెసంగుదు గానన్. 

. ఆవదలం దొలంగం జేయుచు బ్వావె పోషింవం దగినవారము "మే మో 
SE 

భూపాలక! దయినీయుల్కమె పిల్లల మగుదు మెట్టు $ లరనీన నీకున్. ౨౯ 2761 

. మోవంటి వూజ్యతము లగు, దేవాధిపభ కు క్కు లెల్ల 4 తెటిగులం జూడ౯ 

నేవింంందగినవాన ల,దేవేళల శే శయ మొంద 4 'నెంచుజనులచేక్. ౨౯౪ 2/62 

. సురలెల్ల స్వార్థపరు లే, నిరతం బిగుచుంద్రు సాధూనికరము లటుగా 

క రహీం బమలకు నువకృతిం బొరిబొరి నొ నరించుచుంటం స్ట బూజ్యతమములి 
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*క, జలమయములు తీర్భంబు ల్వు వలమృత్చ్స్నామయులు సురలుం 4 బావనతను, చే 

కలిగింవలేరు సాధులు, గలిగింతురు భూచినంతం 4 గరుణకొ దానిన్. 3౧ 2764 

క. నీ వన్న మాసుహృదుల౯ భావింవంగ శ్రేస్టుడవయి $ భానీల్లుట ని 
బాం డ్రె వారణావతమునకుం బోవందగుం బోండురాజకవు త్ర తులం గనలోన్., 3౧౪ 

క, వారల కుళలము౦ జక్క_ంగ, నారయందగు మేలుచాన$నగు మాకని య 

కూ, రా! తలయథ్రము; తం డ్రైయుం ఛారణి విడిపోవం జిన్నశతనమున వారల్. 

క్ల ధృత రాష్ట్రండు వీలివిందంగు వెతలంబడు తలబ్లియాడి $ ద్విరదవురికి నె 

వ్వితముననొ వచ్చి యట దఖతులయి యున్నారు తమ్ముం 1 గృత్రిము లేంచన్. 

క, అనివిందు మాంబిశేయు(డ్కు తన దుష్పుత్తకులమాటం $ దప్పక వినుచుకా 
గను లెటుంగనివాయడౌటకా దనయులవలె శ్రాతృవు త్త కతతులం గనమిన్. 36 

ఆ. ఆదరించువార 4 లందొక్కండును లేమి వగలం బొగులుచున్న $వార లనుచు 

వినితి మట్లుగాన ? వేగ నీవరిగి యీ, విధము నిజమొ కాదొ $4 వేయిగతుల. 

క. పరిశీలించి మవోవుతి, యరు దెమ్హా సుహృదయులకు $ నగునో సుఖ మే 
కరణం ,బ బ్ర యత్న ముచేసిన, ద్వరపడి యటుచేయుదు మని 1 వనమాలీయిటుల్ . 

తే వలీకియ క్రూరునిం బంప్ శాతం గాడి ,యుద్ధవుండు వెంట రాగ సీరోషన్న తగుణ 
గణవ రిష్టుడు గావునణగారగ్థ మెన్ని,యరుగుదెంచెను దనదు మందిర మునకును. 

క్రి 

నలువదితొమిదవయ థ్యా యము, 

అర్ర అక్రూ,రుండు హాస్తీనగనరమునకుం బోవుట. థఆా- 

క, కురువంశవర! యశోంకిత!, కరిక్రరమున కేగి యతండు + కౌరవనాథుకా 
_ సరిదాత్త్మజునిం గుంతి విదురు బాహ్లీకు సోమదత్తు 1 ద్రోణుని గృవునిన్, ౧౮ 

క. ఇ్రనసూను సుయోధను చ్రాణ్ని బాండున్నపాలతనయ 1 + నిచయమ్లును ద 
క్కిన సుహృదులం గనిమర్యా, దను మోాజినియట్లు బంధుధర్మ చైటులసటన్ . 

om . కరుళలముల్ వ సృశ్నించి 4 కోరి వారలు కుశలములంబ బ్రన్న్ంవ ను _త్తమవచస్సు 
లలరంగా బదోలిడి యాగాందినీవు త్రు తుం డట దుస్టవ్భత్యుల 1 నరయుపొంళొం 
చాను వారింగూడి తగినట్లు తిరుగుచు నల్పసారుండు దుఫ్టాత్మ జన్తుం [యు 

డగుచు దుష్టుల యిష్ట 1 మనుసరించుచునున్న యాంబికేయుని వృత్త త్త? మాతృనర 
తే, చును నెలల్ కొొన్ని యటనుండి 4 సొరిది బాండు 

తనయులకుం గల్లుతేజః ప్ర ప శతావబలము 

* అక్రూరవాక్యము. “నవ్యమ్మయాని తీర్థాని నదేవా మృచ్చిలామయాకి 'తేప్టునంత్యురు' 
కాలేన దర్శనా చేవసాధవః” అని మూలము, 
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em 

em 

లను మహ్మోస్త్రబలంబుల $ ననుపమాన 

సద్దుణము లను బరికించి 4 చక్క._నిగతి. ఈం 2774 

వారలవై6 బ్రజలకుం గల, సారతర ప్రీతిం గాంచెంశ జ శకః 'దెలువ౯ 

గోరి యతం డంట మబీయును, భూరమణునివు త్ర త కులు 'కబుద్ధులు గానన్, ౫ 

. గరళము వె వెట్టి పాండవన్రుల $ గాలునివీ టికి బుచ్చనెంచి న్యా 

యరహిత శార్యముల్ మ మజ్యు 1 నారనీ చేనిన వానినెల్లం ద 

త్పురమునం గుంతియుకా నిమలీబుద్ధియుం గార్యవిదుండు. శాస్త్రవి 

ద్యషరుడు హితుండు నై సతము వరలు నవ్విదురుండు చెవ్పంగన్. ౬ 27/76 

. వినియె నెజిం74 గుంతియును $ వీటికి నావసుబేవవు త్రకుం 
డనువల వచ్చియున్న తననయన్నను గానంగంబోయి నెమదిక 

దనజన కాన యంబు చరేతల్ స సృరియించుచు న శ్రుచిందులే 

నొనికర నేత్ర య పలికె $ సౌమ్య ! ననుకా జనల సహోోదరుల్. ౭ 2777 

అనుజాత లెక్క_లుకా ద,_త్సనయులుం గులకాంత లై + దయగలసఖులుక్ 

నను నాబిడ్ల్డ లం దలతుర, యనా! మాయన్న పు త్రుం Orel రశ్నుకుం డై. ౭y 

. శరణముచొచ్చు భ కుకుం 4 జక్కంగం జోటునొసంగు పోడమె 

నిరుషమ షడ్డుణంబుల నునింద్యవిభూతిని బచెంప్రమోటు నా 

హరియు స5ోజనే త్రుడగు $ నట్టహలాయుధుడుక౯ స రింతురే 

కరుణను మేనయ ళ్ యనగా దగు నాదుకుమూరులు దగన్. ౯ 2779 

వ్భక కసంఘములలోన 5 నెట్లొ చిక్కి_నజింకవ లె సవత్నులలోన $ భ వ్యరీతిం 

జిక్కి. సంతతము ను$జింతించు నన్నును దండ్రి లేనట్టి నా౪తనయవంచ 
కమును మధుర వాశక్యమ్థుల శ్రీహరి యూజడించునె యని 1 యొప్పుమిాలుం 
బ బ్రశ్నీంచి యంతట $ భ గవంతునింగూర్చి ప్రార్థించె నిట్లు; విశ్వాత్మ ! విళ్వ 

. భావనా! కృష్ణ! కప్ప ! సరజగదధిప 

యోామువాోాయోగినాయక ! $ యోనమవాత్మ ! 

బాలకులతోడ నెన్ని యో స్ట వగలయణొగిలో 

నిన్ను శరణముచొచ్చిన. $ నన్ను నబల, ౧౧ 9780 

.. వరిరమీంపుము మృత్యువు, కరణికా భవసాగరంబు 4 కనంబడుచుండుక్ 

నరు లద్దానికి వెజతురు, పర మేశుండ వీవ యట్టవారిని గావన్. ౧౧౪ 279] 

అవవర్ష మోయందగు నీ,దువదాంబురుహూంబుకంఠశుం $ దోయదు వెటొ 

క్క_సరమళరణము బేవేే ళవతి! తలంచితి మదాత $సత్యముగాలన్. ౧౨ 2782 

భర్షాత్మకుండయి శ తలపోయయ నపరిచ్చిన్ను (డై యలరారిజీవసఖుడు 

నయి మణి యణిమాది$కై శ పర్భయు కృుందై జ్ఞానాత్మ కుండునయి 9 సర్వ వె ల 

ఛాం-భాగ41 
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యగుచు నొప్పుదు వంచు $ నమరులు కొనియాడు శ్రీకృష్ణు నిన్ను నాగ శ్రితవర 
న్యాశృయించితి దేవతాధిపా ! మొ క్కు_దు ననికుంతి తమవారి $ నఖిలలోక[దుని 
ళో అల wa జ ~ . పతిని శ్రీకృష్ణుని స్మరించి * వట్ట రాని 

వగను మో పృపితామహి $ వసుమతీళ 
చంద్రమా ! య క్టైవలవించె $ శాంతి లేమి? 

విదురుం డ క్రూ, రుడును జాల 4 వెతలలాంచి. ౧౮౪ 2788 

సురుచిరయశులౌటం బృథా, తరుణ దు ఖమ్లు సుఖము + దనురు సమముగాం 
బరికించి యనుఖభవించుచు, నురుతద్దుకఖమును బాప 4 నూహీంచి తగన్. ౧౮౯౪ 

. తనయులు చేవతాంశములు 1 దాలిచి పుట్టినవారు నీకు జిం 
తను గననేల యూజుడుము 1 తల్గిరొ! యంచని; రంత గాందినీ 
తనయుడు కృష్ణు చెంతకును ీ డాం బయనంబయి దుష్టపు త్రకుల్ 
మనసులలంవం దమ్మునికుమారులం గృ తి మబుద్ధిం జూచుచున్ . ౧౫౪ 2/85 

తానేమి చేయకుండిన, మానవవతికడకుంబోయి $ మరల సుహృత్సం 
తానము విన బంధుహితం, బై నెగడి సుహృన్మతంబుశనగు పద్ధతినిన్. ౧౬ 2/86 
వలీ సభ" మధ్యస్థితు, నిలాధిప్రుం గాంచి; కురున$ రెంద్రులు గడయిం 
స లలిం జెలంగు కీ రిని వెలయించెడు పోడ నీవ్రు 1 విశ్వం బందున్. ౧౬౪ 
కనుకళ- విచిత్ర విర్యుని తనయా ! యనుజుండు పాండుూధరణీపతి స 
ర్లనివాసమునకుం జనంగా, జనపతివీఠంబు నెక్క_ఠజాలితి విపుజే. ౧౭ 27038 

. ధర్శ్మమార్దంబున 4 ఛారణిం ద్ర్యోచుచు శీలము వెలయంగలరజేనీ పజల 
కనురాగ ముదయించుశనట్టు లొనర్పుచు స్వజను లయెడ సముత్వంబు గలిగి 
వర్పించుచుందు వ స్ట ఛవ్యకీ_ర్హివేయములం చొందయజాలు; దశట్టులుగం గాక 
తక్కిన నపకీర్తిం శ దవ్చక పొందుచు నరక మొందంగలావు $ నరపతీంద్ర; 

. కాన్రనం బాండువు త్రుల $ నేవిభమున 

నీకుమారులం గందు వీళ్లు కడంగి 

కాంతువే న్యాయసమ్తుతిం + గాంతు వెపుడు 
ధరణిపాలక ! జగమందు $4 నరసి కనిన. ౧౯ 2789 
ఎవరికి నెవ్వరితోడ నృనవరత సంవాసమొప్పు నాం దగునుడి యె 
ట్రవిధమునను జెల్లదుసూ, స్వవర్ష్మ్మ్య మును గూడి తనశకేసావాస మిలన్. ౧౯ 
కలుగదు పో యింక. దనపు, త్రులతోడం గళ త్రముఖులుతో నదియె ప్లే 
గలుగునని చెప్పదగునే, యిలాధిపా ! జంతు వొకంజె $ యిటం బుట్టుంజుమి! 

*క, తానొక్కండె మృతినొందును గాని మజొక్క_రునిగూడి 4 కాంచయడు మృతినిం 

దుమ్మతమ్. ” అని మూలమ్ము, 
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రొ 

గానండు పుణ్యము పాపము, తా నొక్క_డ చేయు ఫలములతదానె గనియొడున్ 

ఇఇతరుం డీవిషయంబుల, జతగూాడండు; కౌర వేం బ్ర! + చక్కనధర్తా 
రితమగు ద ద్రవ్యము ప్ర పు త్రై త్తులు, సతులను బహాంరకొవ నామ 1 సంతతిమిష వేన్. 

పలువురు హరింత్రు మత్స్య్యంబులకుక- జీవనములైన $ ఫుష్కరముల. బె 
క్కు_లు తక్కినమత్స స్టింబులు, చెలయగుచు హూరియించుగతిని $ సిద్ధం విదియా. 

ధర్మ మార్లంబును 1 దవ్పి వి త్తంబును దా నుపార్టి ంచి య$ద్దాని చెతం 

దనవారలను భ్రమంగబునం గష్ట్రవడి ప్రోచి నట్టివు త్ర తులు భార్య $ లర్థములును 

బాణముల; భోగము $ వదళలనయాస్ము నయ్యవ్ద్యాంసుని $ నంతేముందు 
లో 
వదలి వె వెట్టును జుమి; ఎగేవరున వి _త్రముంసనార్చం బాపమొనర్సి ద,వ్యుంబుడానిం 

వ! ల 

నాొనుచుం బుత్రైదులుక దన్ను. $ గొనక వదల 

సనవాయం ్జాకండు లేశకయి రవంత 

చని పరమార్థ మిదియని శ యెటుయగ లేక 

కోరి యెద్దిఫలింపమి? $ గుందు నొంది. ౨౩౪ 2795 

. తనధర్మమందు విముఖతం గని తిరిగాడు మూఢజనుండు 1 కడు భఘోరంబై 

కనబడు నంధంతవునున, ననిశము వడియుండు6 గన 1[నవనీనాథా ! ౨౪ 

. తలపోయంగ లోకం విదికలతోడకా మాయతోడం 4 గడువరిలు కో 
ర్త 

ర్కులతో డం దుల్యమని యిమ్లుల నెంచుచు నిం ద్రియములోపొగ రడయచవొగిన్. 

. తననుం దానే నియమం,బున నుండం జేనీఫొని సముండుగ వ_ర్లీం 
వను నేర్చి శాంతింగనదగుం గనుకకా నీవట్లు చేయర గాం దగు తాజా! ౨౫ 

. అనుటయు( గాందినీసుతుని శ యవ్చలుకుల్ విని యాంబిశేయు. డి 
ట్రనియెను సామ్య! దానవతి! $ యాయమృతంబును బొందినట్టి మ 

_ర్యునివ లె మంగళంబు నిడి $ యొవప్పిదమెతగు నీదు వాక్చుధ౯ 

గొనకొని యెన్ని వారములు  గ్రోలినం దృ_ప్పియుం దీజకుండెడున్. ౨౬ 2799 

పుల్రైను రాగంబుం $ బొందుట విషమమై చంచ లత(మ్లును $ జాలంగనిన 

నామనంబున సౌమ్య! $ నీమాటలివ్వి సుదామనామకమహీశ$ధరమునందుం 

బుట్టిన విద్యుత్తు $ భూరితరన్ఫటికళిలామయంబుగం $ (గ్రాలునం దె 

మించి వ్ర, కాళించి 1 యంచితగతి నడంగినయట్లు నిల్వక 1 చనియుడు, తీతి 

. భారహరణార్థ మాయదుశవంళ మందు 

నవతరించిన యీాళ్ళోరు $ నాజ్ఞ నెవ్వం 

డెట్టు తప్పీింపంగాంజూలు 1 నెన్నిచూడ 

కొక్ళ్యములుగాని త్రోోవలం 4 జనును మాయ, ౨౮ 290౮0 

అల మాయాయోాగంబున, లలితవిలాసమున జగము$లకా బుట్టింపం 



ళు 

824, శ్రీ కాండవకృష్ణభాగవతీము 

గలిగి యటం జొచ్చి కర్ణంబులప లముల 'వెలటుపజుం$ బోల నొసంగుచున్ ౨౮౪ 

క.. మనమున నూహీంవం దరంబునుగాని వివోరమునం బ+భూతవిభూతిం 
గొని భవచకృముం ద్రి, ప్పెడు ఘనునకుం బర మేళ్వుకునకుం $ ₹ మోడు: దమిన్, 

క. అని పలికెడు ధృత రా ష్ట్రని, మనమునంగల భావ మెటలి + మాధన్రుకడకుం 
జననెంచి మిత్రవర్యుల, యనుమతి న క్రూ,రుండో 'ంది + యవుడె పయనమై. 30 

క. అరు దెంచె నంతమథుర్మాపురమున కట రాము గృష్షుం $ బొడలాంచి మహీ 
వరు డప్పాండుకుమూరులం బరికిం చెడురీతిం దెలిపీ 4 వలికెలా మజీయున్, 30౦ 

క. నను'నేటికి. బంపితివో, వనజాషూ ! యందుం గన్న$వ ర్తనముల నె 
బ్లను జెప్పిలి నని గాందిన్తి తనయుం డెజీగించె సుంతే 4 దావక భ క్లిన్. ౩౧ 

క. శ్రుత్యంత పృతిపాదిత్య నిత్యమప్తాళ్వర్య ! మౌానిశనియతార్చిత ! జ 
న్మాత్యయరహితా! మాయా, కృత్యనురక్తా ! పరేళ! $ కేశవ! నృహరీ! 

ఉ. స్థావరజంగ మాత్మ క వమీోశాలసరోజభ వాండసర్వతః 
ప్రావృతదివ్య తేజ ॥ చతు రాననపంకజ నేత్ర! తూలభ్ళ 

త్పావకనూర్య శీతరుచి4పాక రిపు పవ్రృముఖస్వరూప! లో 
కావనదతు ! భ_కృహృదళశయాంబుజవాస ! నిరంజనా ! విభూ! 

మాలీని. నిరువముగుణజాలా! 1 నిర లానంద'శళీలా! 

వరమునితతిలోలా! $ భ రృఖారమ్య చేలా! 
కరతలధృతవై లా! $ కాలజీమూతనీలా! 

హరిముఖసురపాలా! $ వోరినోపాల బాలా! 

గద్యము. ఇది శీ, మ త్రి పురసుందరీకరు ణా వా _ప్పగీర్యాణాం ధ్రకవికా ప్రాభవ, కాశ 
పాన్వయ ప్రభవ, శీ, జనమంచివంశాంబుకాశికుముదినీమి శ్ ; సుబ్బహాణ్యమనీషి 
పు త్త, తాండవకృష్ణాపరాభి ధేయ, శెమో ద్రి నామభేయవినిరి, త్రం బైన క్రీ తాండవ 
కృష్ణ భాగవతంబునందుC బూర్యభాగము సంపూర్ణము, 

సీ నీ రీ 
WJ (UU 

లీ జర్ర 



శ్రీరస్తు 

లీ శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవత ము 

దశమస్క౦ంధ ము 

ఉత్తరభాగము 

ఏంబదియవయ భథభ్యాయము. 

గక నారదముఖ్యామర 

తాననుత! దివ్భమహీమా! 

| ౮ జ! | శ్రీనిలయా! దివ్యరూప! స్ట శ్రీరా భేశా! 

-అధథి జరాసంధుడు మథురాపురము నరికట్టుట. థ్రితా- 

వ, మహాప్రభూ ! తరుబాతివృత్తాంతం బవభరింపుము. పరీటీన్న రేం ద్రునకు ననం 

తరక థాకథనపరాయణుం డై శుకయోగీంద్రుం డి ట్లనియె. 

చ, భరతకులర్ష భా ! వినుము + భార్యలు కంసున క్తి పొవ్సీ నాం 

బరలగెడువార అర్వురును $ వరి లుచుండి రనూనసంపదక౯ా; 

హారి తమనాథునిం దునుమ 1 నత్యధికంబగు దుకిఖ మేంచలా 

నరిగిరి తండ్రయింటికి మహోవద. దెల్పంగం జింతం గూర్చంగన్. ౧ l 

క, వగ వంతకంత కుబ్బయగ, మగథావనిపాలుం డై సీమ_స్తవిభములం 

దగిన జరాసంధున క్కిమ్లుగం దమకు౯ విధవత యెటు $ పొసలగెనొ దానిన్. ౨ 

క, వదలకయుండ వచించిరి మదపౌరుషములం జెలంగగ్శమాగధుం డట్లా 
సుదతులవలనం దద ప్రియము దగ విని శోకరోవములు పెనంగొనంగన్ ౨ 

చ. తముతివయి యాదవాన్వయము శ శీణత నొందంగంచేయయజాలు ను 

న్న తమగు పూన్మి_ బరానె జనవనాయక ! యవల మాగథావనీ 

వతి వరవీరులకా గాలుచుపంతేము దీర్చగ వీఠరవారముల్ 

జతనముమిాట రాం జనియె $ జ క్రినివాసము ముట్టడింపంగన్ . 561 4 

క. ఇరువదిమూ: డట పొణులురుజవ మలరంగ రాలో $ నుర్విపతి శ్రీ 

హరివాసమైన మధురా,పురవరము౯ ముట్టడం చెం $ బూనికమెణయన్. ఈ ఈ 



326 శ తాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

క. నలుదెసల నొక్క_రీతిగం జెలియలికట్టం ద్యజించి 1 చెచ్చెజు భూమి 

వలయము ముంవగం బొరలిన, జలనిధివలె నడ్లగించె 1 నేనలతోడన్, రష 6 

చ. తననగరంబు నక్క_రణి $ దర్చ్పముచే నరికట్టనట్టి దు 

రను నభియాతిం డానెటీ(గి $ సర్వవిదుండగు చక్రి స్వాయులౌ 

జనులు భయాతి రేకమున $ సాంతము ల్నార్హి దగంగనుంట నె 
మనమున నెంచి భూభరమూమానుచు కారణమూని తా ధరన్, ౫4 7 

క, అవతారమందుటయు నొ,క్క_ విధిం దలపోని చశ$కాలానుగుణం 

బవితథము నైనగతిం దన, యవతారఫ లంబు6 గూర్చ 9 నాత్మేం దల(చెన్. ౬ 6 

ఉ. తా నొనరింవలగాం దగిన $ తత్పమ'యూచిత కార్వ మేదియం 

చానళనాయ తాకు డెద + నప్పు తలంచుచు నిశ్చయించ ని 

ట్రినృవనేనలం దొలుతనే పావీయించెద వీని కక్టులో 

నై నరనాయకుల్ తమమువోబలము౯ గొనివచ్చి రి త్తణీన్,, ౭ 9 

క. ధరణికి భారముగాందగు, గురునేనల వీనినెల్ల ౬4 గూల్తును రథకుం 

జరహయభ టసంకుల మ్య, వరనై నము జనుల కెల్ల $ భయదంబు నగున్. ౭౪ 

క, బ్రరువదిమూం డమోహిణు, లరయంగ నీనేనలున్న + వట్లౌటను నేం. 

బరిమా రు వీని మూగధుం దరుణంబున; నిందు జంవలదగ్య దీతండున్. ౮ 11 

మ. మరలక౯ా నేనలం గూర్చుకొంచు మధురా + మర్చింవ నేలెంచు ని 
క_రణికా వారలం జంపవచ్చు నిదియక కార్యంబు; భూభారముకా 

హారియింపకా జనియించినాండంగద యా+ర్య స్తోమముం గాచుటల్ 

దురితాత్త్మవ్రజముక౯ా వధించుటయుం దోీడ్తొ ధర్మరతూవిధుల్. ౯౪ 12 

మ. కొనసాగించుట య ట్లధర్మమును నీ$త్ ణి౯ సమూలంబుగాం 
గను నిధ్వంసముచెయుటల్ తలయంగాం 1 గార్యమ్థుల " నాకు, నీ 

తను వికార్యములం బొనర్చంగనె సం థార్యుంబు గానయ్యె; నిం 

కను గల్లంగల కార్భ్థజాలముల దీశశుం దీర్పనౌ నిమ్హులన్ . ౧౦ 13 

చ. అని యిటు లెంచుచుండ నపు 4 డంబర మధ్య మునుండి సూర్య కాం 

తి నడంయ తేజమొప్బ్పంగను 4 దివ్యరథంబులు రెండు యుద్దసా 
ధననికురుంబముల్ వెలయ? $ దత్త ణమే వరసూతేయు_క్లి వ 

చను; రథయుగ్య మందు నటం 1 జి తృపురాతేనళ స్త్రముఖ్యముల్.. ౧౧ 14 

క. నిరుషమములు దివ్యములును, బరభంజనచణములు నయిశభానిల్ల గ శ్రీ 

హారి వానిక్ సంకర్ష ణుం బరికింప మటంచుజూాపి + వలిశె నయమునన్. ౧౨ 

చ. కనుగొను మార్య ! నీవె కడీగండ్రను బాపుచు. శ్రాపుగాం దగా? 

మనియెడు యాదవావళని $ మైకొనియెకా వ్యసనంబు లో ప్రభూ ! 
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యనువమయుప్త దీయరథ 4 మల్ల బె వచ్చె నభంబునుండి దీ 
నిని గనుమా శి యంబులయి $4 నీవుధరించెకు నాయుథావళుల్. ౧౩ 16 

వరికింపు మవిగా యీారథ్స వరముకా ఫ్ఘ్టుంబ యెక్కి. $ వాహనులను సం 

గరమునం బొలియించి విష్కత్సరంపరం నరదుస్వజనోవటలము దయతోన్. ౧౩౪ 

కరుణ మెయి నుద్దరింపుము, పరోపశకారులకు నెల్ల $భ ద్ర, ముసగగుమా 

పర మేళ |! యేతదర్ధ మె, నరలోకమునకా జనించినారము గాదే. ౧౪ 18 

స్రిరువది మూండమాపాబులురుకారము భూమి విడుచు 4 నొవ్నెడు వీనిం 

బరిమార్చి పృథ్వి వెతల౯, గరుణ మెయిం దీర్చవయ్య $ కడుం బూనిక్రతోన్.౧ ౮౪ 

. అనియిటు లన్నకుం దెబికి ? యాతండు సమృతిజూావం జక్కంగా 

మనములం గార్యభారమును 4 మాన్చంగ నెంచుచుం గ_తృళంబులం 

గొని ధరియించి “యల్పముగం $ గకాడిననేనలంగూడి య వ్ల స్వం 

దనములనేెక్కి_ యాయుధగశ1ణంబులం డాలిచి వూన్మి_ రష్షిర్పంగన్. ౧౫౮ 2౦ 

తరళవృ_త్తము.--- 

పురమువెల్వుడి; రంత పెడుకం $ బూరుపో త్తముం శుల్లస 

ద్దరము నొ_క్టెను దారుకుండు రశథంబుంోలల రోహిణి 
వరుడు శంఖము నొ_శ్పె దాననె 1 వై రిసెనలగుండియల్ 

కరము పవథు వొంబె నయ్యుది $ గాంచి మాగధుం డుద్ధతిన్. ౧౬ పే 

తనీ వచ్చెడువారల6 1 బరికించి హరితోడ నివ్విధిం బూన్కివ+చిం చెం బూరు 

మాధమా ! సందర్శశనానర్హరూవుండా ! నీవ మందుండ వాదు * వివ బంధు 

హనన మొనర్చినీయట్టి పోడవు గాన నీతొ డనిప్పు డ+నీక మేను 
జేయయా నొల్లను 1 జిన్న వాడవె కాక యొక్క_రుండన్ర నౌటయుద్ద మునరు 

తే, వంగ సిగ్రయ్యెడిని వొలయగంగం6 దగును 

చ, 

నీకు దూరంబుగాంగ జీని యిది యిట్టి 

దగును; రామా! రణంబు చేేయంగను శద 
Jp 

గలిగినం బోరుమా థై. ర్వశకలితుండ వయి. ౧౮౪ 22 

వరుగిడ రాదు పోరునెడ 4 భారతరాస్తదిషువ్రజంబు ని 
ర్భృరగతి నీశరీరమును $ బై పయి జీల్చంగ చోనివీడి స్వః 

పురమున కేగువూ; కరస మూపహమునకా నను నొంపవం జాలుబే 

* ““హాక్ళన్ణ పురుహిధమ, గుేనహి త్వయా మందనయో త్వే సై యాహీ బంధుహక” అని 

మూలము. “పుదుమాఅధమా యస్య” ఆనినమానము. గుేన, సర్వాంతర త్యాద్దర్శ వాన ర్ల. పాఅఆనుంద, 

బధ్నా తీతిబంధుః అవిద్యా. తాంహాంతీతి, అవిద్యానిరాస నేతి.” వ్యాఖ్య. ఈయర్భ సాధ మోవద్య మున 

గఖదు, 



828 శ్రీ తౌండ వకృష్ణభాగ వతము [అ, 

20 

మరణము. గూర్చుమా యిచట + మాటలు వెక్కి_(క "నేల యం చనన్. ౧౯౬8 

. వనరుహానేశ్రు డిట్లనియెం $ బౌరుషముం గడుంజూపుచుండు కూ 
రనికర మంతెకాని సమోరంబున బింకములాడయబూన రో 

జనవర ! యాతురుండవయి చావందలంచుచునున్న నీదును 

_క్సినిచయ మెము ఇాకొొనము 4 ధీరులమాటలె మాకు (గ్రాహ్యముల్ , ౨౦ 24 

. అంతట నాజరాతనయుం. 1 డాగ్రహమె తనుం వొందత్ంవ దు 

నాంతేబలంబుతోడ ధ్వజ రాజి మవారథ వాహనాళ్వ్ళముల్ 

దంతి గణంబు సారథులు 1 తన్నొ గిం గ్ల్వంగ గొప్పనేనతో 

నెంతయు వేగ సోదరుల 1 నిర్వురం జుట్టుకొనెం జలంబునన్ ., ౨౧ 95 

అనిలుండు మబ్బుతోడ? గమీలా వుని రేణుతతిల౯ా ధనంజయుకా 

గనుంగొనరానిచందమునం $ గ వ్పెడురీతిగం దోంచె నద్ది; నం 

దునితనయుండు రాముండును 4 దోరపు వేడుక నెక్కి_యున్న స్వం 
దనములు వారియావృతిని+దర్శన యోగము లయ్యు నత్సజీన్. ౨౧౮ 26 

గరుడధ్యజంబుగల యా, హరిరథమును దాళ శేత్శనాంచితమగు రా 
మురథంబును గనంజూలక, దురమును గను వేడ్క నగరతోయజనే శ్రల్. ౨౨ 

. హర్త్య్యములను గోపురాట్టాలకంబుల, నెక్కి యుంట శోక $ మేంచ నపుజె 
సామ్తునీలిరి; హరియు 1 నిమాడ్కి_( బరసై న్య, జలదవంక్షి మిగుల 1 సంతేసమున. 

తననై నము శరమయవృష్టిని ముంచుచుం వీడనొందం 4 జేయంగం గని యా 

రిని బావనెంచి విబుభులు, దనుజులునుం బూజచేయం 1 దగుశారంబున్ . ౨౨౪ 
౧ 

తషరపడి గృహించి మిగుల, "మొరయించె, నిషంగవర్య్రశమున నుండి ఫరో 

త్క_రమును గైకొని యు_త్తమ, ళరాసనమ్మునను గూర్చి + శౌర్యము పొంగన్. 

ఆక ర్షాంతము జ్యాలతి, కాకర్ష ణ మాచరించి 1 యళ థితథ రా 

స్రోకమహాోగ్న లం బరపెకొ జీకాకువడంగ క త్రుగనేనలు వెలుచన్, ౨౩4 లి] 

. ధనువలాతచక్ర 1 మన గుండ్ర ముగం గానం 
బడుచునుండ దంతోవరము లళ | 

ములును స్యందనములు శ బలములు అెగివడం 

జేయుచుండె సురలు 4 చేరి మాడ. ౨౪౮ 22 

కుంభ స్థలంబులు $ తోణినై ంచెగిపడం గరులు; శరచ్చిన్న కకంధరమ్ము 

లగుచు హయంబులు $ హరవాహానధ్యజర ధికసారథులౌచు 4 రథవరములు 
విచ్చిన్న దోఃకంళ 4 వితతు'లై కాల్పలములును మ్రందెను; హరి శ యలఘు బాణ 
ములు వై వ నీరితి 1 నిలంబడియున్నట్టి కరిఘోటకవదాతి 4 గణతనువుల 
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తే, నుండి వెలువడుచున్నట్టి $ యు గృర_క్త 
ప 

Or 

cir 

' వూరములు శై వలినులను 1 బోలపాచె, 

బావాువులు స సర్ప్వములుగాల 1 వె వైరివీర .. 

ఫ్ర్ర్ష ములు కచ్చపములుగం $ జెలగుచుండ. ౨౬ లెరి 

హతః రిగణములు. ద్వీప పృతతులుగా నిహతవాజిరాజియు వో 

క్చృతిగాం గరములు మోనవితతులుగ శె శైవలము లట్టు 9 తగ "గళంబుల్ ౨౬ 

ధనువులు తరంగములుగా, ఘనళ స్త్ర స్రాన్తాదికములు శకడువడినీటం _. 

జనుచున్న గుల్మ ములుగాంగను; జర ముశెల్ల సుళు$గా భయదములై . ౨౭ గి 

వరమణిభూష నోత్కరమె 1 వాలుకై యువలోత్క_రంబు లై 
' వరువడిం బాటుచుండం గనుశవక్పైను సరు భయంకరముగా 
నిరువమవి, క క్కమాథ్యులకు $ నిర్భరవహర్ష కరంబుగా; మహ 
తత్తర రణరరగ మమయ్యుడ నిగతాంతము ఘోరము మంజులంబునై. ౨౭౪ 36 

పరు దెగలకుం గనుపళ్ట్రై; నృపరిమేయవువాో వ స్కతాహాభాసురుం డగుచుకా 

. హారి సోదరుండు రాముండ్సు పరులకా ముసహియుధమున $ బల్విడిం దృ దు ౦చెన్ 

జలరాశిభంగి ఘూర్ణ్లుచు జరాసంధపాలితంబగుచు దూ$ప్పార మగుచు 

దుర్చమంబును బరీవర్ణఖైరవము నౌ సైన్య మయ్యది శేళచందముననె 
విక్కమించుచు మపోశవీరులౌ వనుబేవతనయుల మే బవయచనిచయపరి 

'..పాలకవటులచే 4 నోలిం బరితమీశాముగం జచేయంబడిరె; నిహ్చాల్కిం గ్బృ్తుం 

. డరులం ద్రుంచుట చిత్ర మోవ్వరుసగాదు టే 
స్వీయలిలలు: కనంబడ: 1 'చేయంబూని, 

త్రి జగములకును నృష్నియు $ స్థితియు నంత సృష్టి 
మును. దగంగూర్చుచుక సరగ్శము గనుంగొనుచు. ౨౯౪ 88 

అనుపమ సక లగుణంబుల,కును దానే చావలవుయి 1 కోరు లొసయగుచుం_. 

దనయంత డానెయై తగు, వనజాతుడు శే త్రువీరకవార మడం౭చుటల్, 3౦.89 

పరికింవం జి శ్ మెటులౌ, ర రూవనుం దాల్సి దాని1నై జము. నెల్లకా 

“"బరులకుం గనణజచుట శ్రీ హరిక లేము వర్ష; క మయ్యె $ నవనీనాథా!. 3040 

చ. తనబలముల్' శణంబున పశతంబులుగాల మవో గ వహాంబునక౯ా | య్ 

"“వనడవానేశ్రు, సోదరు నశవార్యపరా[ కృముం దాశీ శయంతలో 1-౪ 
(“నన విరభుందోనై తనయశనంతబలం బటు వ్యర్థమైన నే re 
“గ మనుటకుం. దిశేవకున్న జరయాత్తజునిం గని విక్రమంబునన్. ౩౦4  ,.41 

చ. వాలధరుం చత్యుదగ్రమగు $ నట్టిప్రయత్న ముచేత సింహముం 
గలహమున౯ జయింవ నొకశగంతున సీంహమువై6 బడంగ ని eg 

శాం-భాగ=షి 



లీ 830 &, తాండ వకృష్ణభాగవతము [అ 

ముల జనురీతిగా స్వరథశముకా వడి డిసి బలంబు పాంగలాం 

జలమునం బు; నాబలుని శ సాహాసముం గని యమ్ష్ముకుందుండున్ . 3౧ 42 

*ఢ, వై రివిదారణతుముని + వారుణపాళములక్ దగిల్సి యెం 

తేరయ మొప్పంగా మనుజు 1 లేజ్హైజం గష్టైడు రళ్మ్శిసంతతి౯ 
గోరికం గట్ట చంప మదిరగోఆెడు నన్న తలంవెజ్ంగి యా 

దారుణ కార్యు మాపుటకుం $ దాం దలపోసెను నేర్ప్చుమోజుంగన్. 3౧4 శీలి 

తె, భావి కార్యము లీతనిశవలనం గలుగ 

గలవు; సలుమాటు వీతండు + బలములం గొని 

వచ్చు వాని వధింప భూోభార మడంగుం 

గొంతయీం గాన వధియింవఠథగూడ దితని. 3౨ 44 

చ. అనితలపోని చంవం దగీదంచు వాలా యుధుకృత్య మాపి యా 

తని విడిపించె; మాగధుండు 1 త న్నిటులోకవతుల్ విముక్తుంచే 

య నలముకొన్న లజ్జ నభిశయాతిభ యంకరుం డయ్యు వీరులుం 

దను గొనియాడనొప్పియును $ దత్కృతికిం బ్రృతచేయు కోరికన్. ౩౨4 కల్ 

చ, వనమున శేగి నిష్టమెయి $ వాంఛలుతీర్చలగం జాలుసత్తవం 
బును విధిజేయ నెంచి యటు 4 పోవలగం ద్ర్యోవకు నడ్డమై జరా 
తనయుని మిత్రులైన నృవతల్ల జు లాపుచు టై వతంత్ర,'మొ 

యన్టినం దము. చ్యోత్సహింప నిటు + లత్సత్ం బల్కిరి నేర్చుమోణుంగన్.3 3 46 

రీ సి, అత్యంతచి త్ర, క్రకబ్దర్థముల్ గల్లీన వాక్యమ్థు లవి యిశవ్వడువునం దగా 

నార్య! యల్పులవంక 4 నధికునకుం బరాభ వముగబ్టుటయు దైశవబల మెన్న 

నధిక మంచని తోంచు $ నరయంగా నిజకర బంధముచేత నోవ్వారిశేం బ 
రాభన మొనంగాడుశరాదు మూన్చంగదాని టై వతంత్రముదాంటయేదరముగాదు 

తే. నీ వెటుంగవె యిదని యనేకలెకి 
కో కలను బల్కి_ వారించి $ రొక్క_ మొగిని; 

యదువ్రులనెటుంగు గావున + నదియు నతని 

కప్పటికి న్యాయమేయని $ యాత్మం దోంచె. 3౮ 47 

క. ఆవల బారక్ష్హద్ర థుం డన, భూవినుతిం గన్న మగధోభూపాలుం 'డ 

ట్లావాసుదేవుం డూరశక,పోవిడిచిన దుర్శనుండయి 1 పోయె నగరికిన్. ౨౫ 48 

క, బలములు హతములు కాలాం జలమూనియె వొ చ్చెం దనదుజనవదమును; శీ, 

జలజాతుం డకుతనిజబలుండై రిపుబలమహార్థవము దాంటి తగన్. 3౫4 49 

* “వధ్యమానం వాతారాతిం పాశ ర్యారుణమాను మై” అని మూలము, “వారుకైర్నాా గాది 

రూపై! మానువై. రజ్వాదిఖిః?” అని వంశీధరి, 



%0.] దళము స్క_౦థ ము. త్రైత] 

చ. నురవరు లద్దిరా ! యని పృశనూనములం గురియింప, మెచ్చుచుం 

బురజను లెల్ల మోదమునం $ బొంగెడునాత్మలం ద న్నెదుర్కొన౯ 

గరముల నెత్తి మాగధనోకాయము వందిగణంబు సూతులుకా 

నిరువముగేయ ఏసంతతి వినిర్హ్య లఅవమౌా విజయంబుం బాడంగన్. ౩౭ 50 

. వొూలధరుయహాడి మిత్రగణ 3 $ మాద్భతి వంబడిరాలం బ త్తనం 

చెలమిని జు చ్చె; శ్రీహరి యశఫిష్థదుం డెవ్విథి రాం శంఖ ఖే 

రులును మృదంగ దుందుభులు $ రూఢికి నెక్కన తక్కుతూర్యుముల్ 

బలువిడి మో,౯౫ పెణుముఖ1+వాద్యరవంబులు చక్క_ంగాం దన్, ౩౭4 6] 

చ. మనమున వాని మెచ్చుచును 4 మార్లములం గయిచేసి భూరిశే 

ew 

తనముల నెత్తి సంతసము $ తమ్హుమజంతగం బ్రోత్చహాంవంగా 

జనులొగి నిల్చియుండ శ్ర తు తోసంతతినాదము నిర్నరంబుగా6 

దనరంగం గాతు కాతిశయహ౯ా మణిత్'రణవం క్రి గట్టింగన్. 3౯. ర్ి 

మానినిమణు లొగి 1 మాల్యదధ్య త్ తాంకురములం జల్లుచుం ? గూరి రి నెజుపు 

కనుందములొష వృంగథగరమున్నే స్ప హుంబుగందనుజూచుచుండంజూ చచ్చెను, రణంబు 

నందు నార్జి ంచిన 1 యర్థంబు వీరులభూపషణంబులు యదుగభూవవరున 

'కౌయు గే ననున 1 కర్పించెం దా నెల్ల జగములకుం బ దృ భుశసత్తే త్రముడయి 

తె, యొప్పింయుండియు నాచార్గమూన్కి యంత 

నాజరాసంధుం డవజయ $ మాత్త చేచ 
మరల న&ొపొణుల మున్ను 4మాడ్కి_ గూడి 
వచ్చి రణ మొనరించి యవ్వరుస నోడి. ౮౧ . ర్తీ 

. మరలం జని మజీయు బలోత్మ_రములగొని వచ్చి యుద్దధరణికి బలియి 

చ్చి రయమ్లునం జని యివిషధి, జరకొొమురుండు వదియు నేుసారులు పూన్మి_న్. 

. అనిచేనీ కృష్తపాలికు, లనఘులు నగుయదునృపాలు 1 రత్యుద్దతి నీ 
mp 

యనిఖలనేనలం గకూల్చంగం జనుచుంజెం బురంబుచేర 4 సంతన మాటణన్, ౮౨ 

. హరితేజము తోడువడక బరా కమముమోణి వృష్టి$వరులు పరబలో 

త్క_రముల నడంచి రంతట్క జరాసుతుం డీర్ష్యవూని + స్వబలనిహతితై. ౪2౪ 

. మనమున గుందుచు హరిబల్కు లని మొన దన్ను ౯ జయించిీీయ'కువిడువంగా 

జని పదునెనిమిదవ తడవ, నని చేసి యబెట్టులైన + యాదవవరులన్. ౮౪౩ 7 

అవజయ మొందించి యడ టొ వరమయళ మొండి వెలయానూహించి సువీ 
రవటలమును చేకూరివెె వివరీతపలంబు గోరి $ విషయవశుం డై. 636 ర్రి 

మ. అనినేయంగం ట్ర్ యాణతత్పరత మై $ నామాగధుండుండు నం 

త్ర నిలింపర్షి యనంగ ఖ్యా్యాలిగనుచు౯ $ నానాప్ర,కారంబులక్ 



ర్రీక్ర2 శ్రీ తాండవకృష్తభాగవతేము is 

జనులకా ము కుల: జేయు నారదుడు కృష్ట సాషమి ముూలంబునం 

దనువ్రం చాయలో నున్న యయృవనభూ)నాథుక రణ్ త్చాహునిన్. రం 59 

చ. కనుగొని విరవర్య! యదు+ కాంతులు వి కృమధుర్యు లంచు మే 

" దిని బొగడొందువారు జగోతింగల శూరులలోన మేటి వీ 

వనియె యెటుంగుదుకా గదనుమందు మవాద్భుతవి క్రమంబు వరా : 

పనుసమయం బిడెాంగద, వీపతుల గల్వకయుండం జెల్టునే!; రర 60 

చ. యదువులౌల్సినం గలుగు 1 నాయతేశీ _ర్రియళంబులంచు నా 

'* రదముని పోత్సహాంపంగ ధఫరం దనయంతటివారు వృష్ణులే "- 

గద యనువా_ర్త వీనుల నిశ్రకామము బ్రద్ధలుచేయ కోరల. ; 
క దను రణాంగణంబున నొకం డెదిరిందగోలాడు కల్లీనన్. ఈర. 61 

ఉ. ఊరకయుండవచ్చునె? మగీహాోద్యమ మొప్పంగ వానిలొట్టి దు" 
ర్యారవరా క్రమం బలర 1 వారిజమి త్రునిసూతి గేహుముకా 

'బేరంగంబంవు టొప్పు నని $ చి తెమునం దలపోనీ లోకవముం- ".. న 

'దేరుం దనంతవార లను 1 శేర్చడ నోర్వనివాండు గావునన్. ౮౫: = 62 

తే, మూండుకోటుల మ్లుచ్భులం $ గూడి వచ్చి 

మథుర నొక్క_ట నరికకు, + మాధవుండు 

హలధరుంగూడి చింతించె + నవ్చని కెటు 
బదులు చేయంగ నగునని $ పలువిధముల, 5౫4 1 68 

చ. కటకట! వృష్టి వీరులకు $ గాఢతరంబగు దుగిఖ మిట్టు ల గ 

కుట నిరువంకలం గలిగాం? గాని యిదెంత యనంగరాదు స స్కూ 

వటుతరళ్ క్రి మ్లేచ్ళనరోపాలకుం డీయవనుండు వ త్తనం ' 
నిటు కడుముట్టుడిం చె జను లెల్ల మవారర్చిని గుందురితింగన్. రజక. 64 

చ. అతిబలశాలి వీడు, మగ థావనిపాలుండు నేడొ సేపా యు 

ద్ధతి మెయి రాయగలండు నియుతంబుగ నమృలునాండొ వచ్చు నీ 

ముతిపతితోడ సంగరముోచేయుచు నుండల మాగధుండు వీ ' 
రతతులంనాడి వచ్చిన భశరంబగు సంగర మెన్నిచూచినన్, ౮౭0 65 

ఉ. వచ్చెడు నాజరాసుతుం డవార్యపరా క్ర, క మళాలీ యీాసునం 

జొచ్చి వరూధినింగలంచి 1 నోూరులబంధునవులకా వధించు, లే 

కిచ్చ మెయికా స్వక్రీయపురిశ కేనియు బల్ల ని గొంచుంబోవు లో 

' "హాచ్చు పరాభ వజ్వలనుం స్ట చేయట న్యాయముంజూడం' డింతయున్. ౮౮ 66 

_ చ. కనుకనె యిప్లు ముర్తులకగమ్యముగాం దగుదుర్చ్ల మొండు నే 
ర్పున జలరాఇలో నడుమ 1 ' బొంకముగా రచియ్యింత: మందుజ్ఞూ . 



»9.] దశ మస్క.౦ధము, తేలేలే 

తినికరమంతయుకా నిలీవి $ తీ వ్రమతొందగు స్టేచ్చవిరు నీ 

తని బొలియింతే మంచు ముఠరీదానవనూదసుం డ గ్ర జన్తుత్ "న్. 'రణా 67 

లె, చక్క యూజించి "టె ద్వాదశ మితములగు 

| యోజనములయంత ద? ఎవ వాప్పు దుర్గ 

లా 

శ్ 

ఇం లా 

లొ 

yy 

మబ్టియంతరమున విచి తాక కలం దగు 

నట్లు నిర్మి ౦వ ౪ీల్పిక్ 9 నాష్ట యిడియె. ౫౦ 65 

విశ్వకర్మయు మవళీవిష్ణునానతం దలందాల్చే సంద్రంబు నంతర మునందుం 

బురము నిర్మించె నైపుణ్యము మెజియంగ వీథులు చత్వరశవితత రథ్య 
లెవ్విధి వా స్తుశా న్తెప్రమౌ నట్టులె నగర మయ్యది చూడగదగి చెలంగం 
గల్ప ద్రుమంబు లనల్పపుప్పోల్ల సద్వీరు ద్ర దృ షజంబులు $ దలయుచుండం 

. జిత్రములగు నుద్యానముల్ 3 సీద్రఫలము 
లెన్చుడు తగియుండ నెంతయు 4 నెసీగుచున్న 

యువవనంబులు నందొ "వ్వ+చుండె, మజయుః 

జారుసౌధంబు లొప్పా రెలజూలుగం దగి. ౫౧౪ 69 

. కనకమయంబు లై కొస లశగాధనభ ౦బును దాశుచుండ నొ 

ప్పిన ఘనళ్ళంగముల్ గలిగి * ప్రతిని గబ్రగంజచేయయాలి చ 
క్క_నిపటికంపుణతా లం బొసతగం గయిచేసినయట్లు చూడగా 

ననువగునట్టి యట్రడులు $ నట్టులె గన్సడు గోపురంబులున్, ౫౨ 70 

- రజతారకూట నిశర్తాణనై పుణ్యము గలిగిబంగరుకుంభ $ములను వెలయు 

నశ శాలలు మజఫయన్న శాలలుం జూడం దగియుండా, మజీయు రత్న ంపుగుంభ 

వితతుల మరక తావృతేసుస్థలంబుల నలరారుహేెమగీహములం జక్క. 

నావురం బొప్పారె$ నందు సొంపుగ చెవతాలయంబులు. జంద్రగీశాలలు యదు 

. వరుల దేవాలయంబులు $ వరుస నాల్డు 

జాతు లుండంగల దగినట్టి * సదృములును 

గన్ను లకుం బండువుగ నందుం $ (్రాలుచుండె; 

నావురము ద్వారకాహ్యాయ $ మమర వెలనె. ౫౪ il 

. హరికి మదిం బి యంబొదను4నట్లు సుధర్శను బారిజాతముకా 

హరిహయుం డందుంబేర్పం బురకమం దటనుండు మనుష్య లెల్ల రు 

నరులకు నె నై జధర్శ ము లనంగ6 బొనంగిడుముత్పిపాసలుక౯ 

జర్క మృతి శో కమోవాములు $ స్వస్న మునందును లేకయుం ద్రొగిన్. ౫ 72 

* “సుర దు దునులతోద్యాన విచి త్రోవ వనాన్వితమ్.” అని మూలము, “ఉద్భానో పవనయోః 

ఫువ్నఫల వ్రఛాన ల్వేన భేద. అని టీక 



84 నీ శ్రీ, కాండవకృష్ణ భాగవతము fe. 

చ. నలు పొకకర్ల మందునం గశనంబడం దక్కి. నదెహ మెంతయుం .-. 

co 

దెలువుగ నుండంగా మనసు$తిరునం బోవంగంజూలి యున్న వీ 
తుల వరుణుండు వంవెం దమిోతో నిధినాథుండు లోకపాలుండై 

యలరు కుబేనుుండ త్తటినె 1 యసష్ట్రనిధుల్ వనిపెం గృమంబునన్. Xe 78 

ఆవిపద్యమనియు మవోవద్మ మనియును గుందకూర ములు ముూకుందనీల 
శంఖైదకములని 4 ' సంజ్ఞలం చెంపాందు నవ్యాని నగర భాశగ్యంబు "వలయు. 
గాక యంచని పంచె; + లోకపాలకు లెల్ల దమవిభూతులం బంవీ1 తమకుంగల్లు 

భ_క్టిని జూపిర్కి $) భగవంతుం డీరీతి ధరణిగతుండై నం + దమకు మున్ను 

, హరి యొసంగిన సాథి కా$ రార్భసిద్ధి 

కొఅకుం దగియున్న విభవముల్ 4 కోర్కిమిాటి 
సద్ధముఖ్యులు మరల నాగ్ శ్రిహరికిని 

భ_క్తి నర్చించి ధన్యులై 4 వజలిరంత. ౫౭ 74 

ఇద. వారి పరమేశ గ్షరుండగుట $ నద్భుతరితి స్వయోగమాయదా 

నిరువమళ క్రి నమ్మభుర $ నిల్చినస్వాయజనంబు ద్యార కా 

పురమున. EN వారలను 5 బూనిశం గావల రామునిల్సి యా 
దరముమెయిం దదాళయము 1 దా గొని చక్కని యూహ లొవ ప్పంగన్. ey 

. వనజదళెొ తుం డాత్షణమె $ దాషరకంచానీ యొకంజి ప 

బును మధథురాహ్షయంబు నొకపోలికం జొచ్చి ప్ర లంబసూదనుం 

డనుమతి చెనీనట్టిగతి ? నంబుజమాలికందడాలప్చీ యోొయుథా 

ఫీని ధరియింవ కాత్తఘనశలీలను నోపురనీమ వెల్వడెన్ ౮ 76 

0 

యబదియొకటవఅ థ్యాయ ము. 

అరి కాలయవనుండు ముచుకుందుని వేం బొలియుట. యా 

. అని వచియించి యాశుకమహర్షి నేం ద్రున కిట్లు తెల్చెనో 
జనవర! కృష్ణమూర్తి ర్రిదగు $ సాధుచరిత్ర ము నాలకింప్ర; మొ 
య్యన నుదితోడునాథుండన 1 వ+రిరుతుల్ దగం బ_త్తనో త్తమం 
బున. దగుద్యారము౯ విడిచి శ పేయెడువానిని గాంచెం సృష్షానిన్ 6 77 

. హరియును దర్శసీయతమ $ మై కనువక్పైడు దేవా మెంతొ థా 

మరుచిం దగంగ వస్త్ర మతిశమంజులమె 1 కనక వ్ర కాళ మై 

వరలంచు. బట్టు చె “'సమరు$వంబడియుం జెడుళే వసం దాల్చి స సుం 

దరతరకొ స్తుభంబు రుచిశ్రఛావముము కంఠమునం జెలంగలగన్. ౧ 78 

* (గ శ్ర యోగ ప్రభావేణ నత్వా సర్వజనం వారిక,” అని మూలము. 



౫౧.) దళమస్క 0ధ ము, రిరిత 

క, ఉరమున శ్రీవత్పంబను, వరచిహ్నము కన్సడంగ 4 భాసిలుచుండెక; 
బరవమములు దిర్ధములునై బరికింపందగిన నాబ్దు4 బావను లొవ్చన్ . ౧౪ 79 

క. అనుపమ నవకంజయుగం, బన నెజ్టనికన్ను లెన్న 4 వోరితరములె 

కనులకు బండున్ర చేయుచు వనజాతుం డన్న వేరు 4 వసుధ వెలయంగన్ . ౨ 

మ. జలజాహ్ోనన మొల్ల వళ లను హర్ష న్భార్యె శ్రీయుతి౯ 

వలయం జాలుళు సత్క_పోలమగుచు౯ ? బి భ్రన్మవాకుండలో 

జ ఏలమై వారిశుచిసీతం బగుచు ను; త్చాహంబు వై ంబొంగంగా 

నల ౭౯); మ్రుచ్భనిభుండు కృష్ణుంగని యిశట్లాత్తం దలంచెం దగన్. 3 91 

మ. పురుషుం డీతండు నాల్టువెతు లలరకా 4 బొల్పాజు శ్రీవత్ససుం 

దరవతు.ం బవురళా సరోజసమ నో తృద్వంద్వ మొప్బ్పకా మనో 

హరరూపంబు గనంబడంగ వనమాోలాలంకృతిం జాడనా 

నుర మెంతోరమణీయమై తగ మునీంద్రో_ కృ ప్ర కారంబుగన్. ర 32 

చ, కనబడు వాసుదేవుం డనలగా౭ దగియుండెడు పజొకండు కాం 
డని మదిందోచుచున్న ది; నిశరాయుధుం డై రథ మెక్కకే జవం 

బున బరుగత్తుజాడ వదశముల్ ధరం౭జక్క_ంగ మోపకుంటయే 

కనంబజువె౯ా నిగాయుధుండం 4 గా ననినేయుదు వీనితో నిటన్. ౫ 33 

చ. అని మది నిశ్చయించి యవోనాధివుం. డష్టై పరాజ్ఞుఖంబుగాం 

దను నొకలెక్క.. చేయక నోతాంతము పాజెను కృష్ణుంగాంచి యా 

తని చెనుక౯ా జవంబమరం 4 దాం బరువె.త్తెను రూగిరాజిశేం 
గనుంగొనం బట్టంగా నలవిశ గాని పరాత్సరుం బట్టుకోరికన్. ౬ ధ్ర 

చ. ప్రతివదమందు నాయవనపాలుని చేతికిం జిక్కునట్లు శ్రీ 
పతియును దోంయంబేయుచును $ బాలిశు నాతనిం జూలదూర మే 

మతివ్రభం గూడం గొంచుం జని $ త్షైధరకందరనీమం జేచ్చె; ను 
ద్ధతుండగు మ్లుచ్చనాయకు(డు $ తామరసాతుని వెన్మ_( బోవ్రుచున్. ౭ 85 

చ, యదుకులమందు సంభవముశ+నందిన నీ కిటు పాజీపోను టా 

ప్పదు గదయంచు నుల్ల సపుఠబల్కు_లు వల్కు_చు పంటంబా ఆం గా 

ని దనదు కర్గ్షముల్ చెడక 1 నిల్చినెపాతువున౯ బరాత్సరుక౯ 
సదమలునికా స్పశింహగను $$ జూలడ యెంత యదృష్టహినుండో!. ౮ 86 

చ, యవనుం డదెంత యుల్లసము $ లాడుచునుండిన శ్రీనివాసుం డే 
మి వలుక కానుశుల్ గొనక 4 మించినవేడుక శై లకందరం 
'బవితథ వాంఛం జొ చ్చె యవీనాధివుం. డాహారి నెన్క_జొచ్చి యం 
దు వసుధ నిద్రంబోవు నొకనూతనవూరుషు గాంచె నొయ్యనన్. ౯ 57 



886. శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [ఆ. 

చ. కనుంగొనినంతనే యితడు $ కంజదళామండు దూరభూమికి౯ 
నను గొనివచ్చి యిట్లు సుజన, క్రియ నూరక వవ్వళంచి నాం 

డని తలపోనీ కృష్ణునిగ 4 నాత్మ దృఢంబుగ నమ్మి మూంఢుండె" or 

టను బద మెత్తి దాంచెను గోడంకను బిట్టుగం (గధ వేగతన్. ౧౦ 98 

క్ర చరణాహతుండై యవు డా పురుషవరుం డై "లేచి $ వూనిక నచటం _ 

జిరకాలమునుండియె ని, ద్దురం గాంచుచునుంట శే త్రశతోయజయుగమున్. ౧౦౪ 

క. మెలమెల్లం దెజుచి దికు,..లు, నలయంగాం ననుచు నంతకంబున. 'బార్మ్వ 

స్థలమున నుండిన యవనుకా, ఖలునిం గన్లొనియె రోవూకలితుం డగుచున్. ౧౧ 

క తతని రోహావిలద్బ, క్పాతంబునం గాలయవను 1 భ వ్యాంగమునం 

దాతణీ జనించి వుతవవాుుం డాతతరళ్ళులను గాల్పె 4 నంగం బవుడే. ౧౨ ర్ 

క, తనువది యాతణమున నృయొద్టును భస్త ముగాంగ ననుచు 1 నీవిధి శుకమా 

ని నృపతి పల్క_ం బరీత్సు జ్ఞనపాలుండు వ వ్ర వుడిగ + సాధువతంసా!. ౧౨ 92 

క, పురుషుం డత. డెవ్యం డను, బరుండియుండంగ నేల? 1 పట్టి యెవనికా 

నరుం డగుంి బ బ్రభావ మదియె,క్క_రణిందగుక౯? గుహను చేరః $ గారణమేమో!. 

క. కత మేమో శాయనింపల, శీతిపాలునిం గాలయవను 1 శితింవణగ నే 

కత్రమో యెన్య్నని కాతండు, సుతుండగు? నెజలింవవయ్య స్ట శుక రొరాగీంద్రా!.౧౩ 

-ఇతెర్రి ముచుకుందుండు శ్రీశృవ్లుని గువాలో దర్శించుట. థఆకా- 

క, అనుటయు శుకుం డను నిక్యా,కునికులమున జన్నమం దెం $ గొమరుండు మూంథా 

తృనరేశున కగు; ముచుకుందునిగాం దలపోయు మతండు $ ధూ_రృహరుండె. 

క. ఖ్యాతింగని (బ బ్రహణ్యుం, డీతం డని పొగడంబడుచు $ బుతసంగరుం2ై ' 

భూతల మేశెను' మును పుర్కునారాతౌది త్రిదశు లసురు $ లుద్ధతి: నేన్. 

క. మనసులు భీతిం గుందం,గ నాత్మ సంర ణే డై కకార్యార్థ మ మా 3 

జనపత _బ్రూర్ధింహగ 3 న్కప్పని యొనరిచెం జిర మతఠండు' (| బద్ధాదరుం డై జె. ణు 97 

చ. అమరులు కా గీ శకేయుం ద్రిదోశాలయపాలకుగా వరించి యా 

కుమతుల నీతివానీ ముచూకుందునితో౭ గరుణాక రా! నృపా 

మము జిరకాల మేలీతి క+మంబునం గష్టము లొందకుండ నె 

య్యామునకు మెచ్చువచ్చె నిశ 1 నవ్చనిమానం దగు౯ విళంకతన్. ౧౬ 198 

ఆ. నిహతకంటక మగ౫నీ రాజ్యమును వీడి మనుజలోక మశ్చైమాని' మమ్లుం- * 

బాలనంబు చేయుూవనిం. బూనియుండుటం గానుములు త్యజింపః $. గలా, నిన్ను 

* త్రనసుఖముం ద్య్భజించి సురథామముం గాచితి వింతకాల మో ౨౨౨ 
జననర! యట్టులౌటం దనుశజూతులు భార్యలు జ్ఞాత్సమాత్యు అం పంప 

న 4 yt 

షః “ళ్ఞాకయోమాక్యమం త్రిణ8.” అని మూలము, “అమాశ్యాః సమౌపవవ రిని అని టీ? 
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ల్ 

em 

కనుగల మంత్రు,లుం బ్రైజలు $ కాలవశంబున జీవితాంతముం 

గనిరి భ వత్సమానులును 1 గానంగ నొక్క_ండు లేడ యి త్తతిన్. ౧౮ 100 

కాలంబన నే దని జనుపాలా! తలపోయుబేమొ 4 భగవంతుడా యాం 

గాలమన నవ్యయుండగు, (శ్రీలల నేశుండె యనుచు 1 జింతింప్రు మెదన్. ౧౮౮ 

. బలవంతులలో నీశు:డా బలవంతుం డగును గేల వరతం బళుగణం 

బులం బశుపాలకు నట్టుశె, లలి జనులకా లోంగొను౯ విగీలాసముమోణన్. ౧౯ 

. కాన్రున నోరాజేం ద్రా!, ks వైవల్యము దక్క మట్ొ కీకాంతీత మేదో 

మావ్లనం నొనుము దానిన్, న్ది శ్రవిలని ల్లైడును గాక! 1 చెప్పుము కోర్కిన్.౧౯౪| 

వినుమా ఛై.వల్య మొసంగను భగవంతుండు చ్యుతినిగాంచక తగునా 

వనజాముం డొకండెళ కుం, డనందగు నన్వుల కళక్వ $ మది యొసలసటకున్ .౨. ' 

. అని. త్రిదళుల్ వచింవంగగ మీవాయశుండకెౌ ముచుకుందుం డాదృతిం 

నొని యభివాదనంబు లికి  [మోణినిబాసి నిరంతరంబు చే 
వనికరరత్సణార్థముగ స్ట వారనికష్టము చేం గృశించెం గా 

వున నడిెగ౯ వరంబుగను 4 బూనిక నిద్రను జక్క నెంచియే. ౨౧ 105 

అడిగాడు నపు నాదయిన 1 యాగుకనిద్రకు భంగ మెట్టు లె 

వండు కలిగించెనేనియు జ$వంబున నీజగులాక వాండు నే 

నడిగిన యీవరం బొసలుం. 1 డాద్భలి దెవతలార! యన్న న | 

ట్రడంగం నతండు సు మనంగ 4 నానరపాలుండు కోర్కిదీఅంగన్. ౨౧౪ 106 

. అమరవర ప్రద_్త మగు1నాఘననిద్రను బూని పర్వత్ 
_్రమగుహయందుం జేరి సుఖ ధామము గాం దగుచోటం బవ్వళం 
చె మమత్క రాజు వచ్చుకజిం $ జెందిన వేడుక చేవవర్యు ల n 
శ్రామముగ నిద్ర వామ్ము; నిదు$రం గను నిన్నెవం డుద్ధతుండు నై. ౨౨] 107 

. మేలుకొలువంగం బూను నాశ బాలిళకుండు,నీదు దృ క్పాతమాత్ర,న $ నీఅగుయాము 

చను మనిరి; కాలయవను. డీశీచందముననె, భ సృమయివడ నాభ గగవంతుడపుడె, 

. బుదిముంతుండయి 4 పొలుచు నమ్హుచుకుందునకు దర్శనం బవిచ్చె] సకలలోక 

నాయకుండయిన [శీశనాశాయణుం గాంచి ఛారాధరశ్యాముం $ జారువీత 
కౌలేయవ స్తుని 4 గమ్రకౌస్తుభధరు శ్రీవత్సవతు సు శ్రీనిలయుని 
చావాుచకుష్క విశ భాజతుని౯ వై వై జయంతి నా నొప్పారూనట్టి టై దైన 

. భ వావనమాలికం దాల్సీ? వ ప్రభలు 'చెసలం గవ్పనొ వ్పెడు వానిని 1 గమమకర 

కుండలంబులం దగువానిః 1 సోమల ప వుసన్నవదనుని లోశేశు 3 సన్ను తాంగు, 

. నరులకు గన్ను లవండువు, గర మొనరించెడు మవోత్తుం $ గరుణాన్నిత స సుం 

దరసుస్తి రేకుణుని శీ, ,వరు నూత్న వయఃప్ర, పృశ స్తు? భాసురమూ శీ రన్. ౨౭ 110 

కాంభా 49 



838 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవ తము [ఆ 

లే ము త్రవంచాననోదార 4 మహితవి క్ర ముని బరాత్సరు శ్రీకృష్ణుల గని తదీయ 

తేజమున ధర్షితుండయి 1 తీవ వ్రబుష్ట్ నలరు ముచుకుందుం డిట్లని $ యడిగి భక్తి, 

క్, మెల మెల్ల నం ద ల్తేబో, జ్య్యలనుండు తన్నా వరింవ 1 సంశ యపడుచుకా 

బలికెక౯ మహితాళత్తా! యీోస్థలమును చేరుటకు గార్భీసరణి య దెదయో?. 

కనీ వెవ్వండవో గహనం, "జేవారికిం బేరరాని ? దీభూధ్రదరిక 

నీవెటికిం జొచ్చితివో, పావనవంక జపలాశళోభవ్యవదముపిన్ ౨౯ 118 

క. ఉరుతర కంటక ధరణిం, దిరుగుచు నున్నాండ వెల? 4 తెల్పు మధీశా!; 

నిరుపమ తేజస్వుల చా, వరలేజంబవొ తలంవ 4 భగవంతుం జై. ౨౯ 115 

తే. మజీ మవాభూతనాథుం డై 4 మాననీయుం 
డగు విభావసుండవొా |! సూర్యులడుగ గణంపం 

దగుదువో ! సోముండవొ ! మహాంయద్ర వశ స్తీ 
గన్న దిక్స్పాలవరుండవో! $ కాక యింక. 3౦ 110 

క. లోశేశులలో వేజొక, లో శేశుండవగుదోొ! మననుశలో యోజింవం 
శ్రీ కాంతుంతై. దేవా, నీకమునకు విభులుగాంగ $ నెగడుచు ఘునులై .3౦ [16 

ఆ. మూండుమూ రు లనంగలబొలుచు మవోత్తుల, కరయ విభుండవగుచుశనచ్చ్యుతుండ 

వెలయునట్టి వురుషేవృషభునిగా నిన్నుం -దెలియనయ్యు వెజూవలుకు లేల. [న 

క, నిరుపమ లేజస్సులం గంందరగతమా థా్యాంత రాజి $ దహాయించితి వో 

పురుషో త్తమ! సేవకు లనరంబరలాడు మా కవ్యళ కళవద్ధతి మోజన్. ౩౨౧౪ 118 

క, వినిపీంపఫు సమ్మతం బె, జననము గర ౦బు6 గులము 1 సరేగునం గృవతో; 

మనుజవరా! యియోకుం, డనుభూావతికులజులని యిశలాధివృు లనంగన్. 3౨] 

ఆ. వేరుగన్న వార $ మోరమానాయకా !, యూావనాశం డనంగ $ నవనిం 'బేరుం 
" గన్నయట్టి ధరణి కాంతునకుం బుత్తుండ ముచుకుంద నాముం 1 డను మవోత్మ [, 

క. చిరకాలము మేల్కొని త ,త్పరిగతకష్టంబువలన 4 బడలిబడలి ని 

ద్దుర నొంది దాన నంగోత్క_ర మాత తృ వ్యావృతిం దశగం గోల్పోవన్. 334 

క్ర, జనకూాన్య మైన యాగుహుూ మన మెట్లొ సుఖంబు గన్నశమాడ్కిం జెలంగక౯ా 

వనజూమా! శయనించితి జనుం డెవ్వండా మేలుకొలివెం 4 జూవం దలంచియే. 3౪ 

చ. అతడు స స్వకీయపాపమున $ నంతేమునొం చెం దదడియబేహ మీ 

వితమున భస్తమయ్యొ4 గడూోవింతగ శ్రీ వర! శ త్రు, శాతనా 

పాత్ర మొనలనార్చంగోరి యిటు $ లిచ్చఉం గన్పడినొండ వెంత య 

ద్భుతమయి దుర్ని రీక్యమయి $ తోంచెడు నీదగుతేజ మోప్రభూ!. ౩౫4 128" 

చ. కనుంగొనంజూల; నట్టిదయి 1 (కాలు మహ త్తరతే తెజ"మొప్ప నీ 

వనయము పీన లేజులగుకనట్టే హరిరులకెల్ల దిక్కు గాధ 



౫౧.] దశ్మస్క.౦ధ ము, 889 

ఆటొ 

గను దగి మానన్యుండవు + గాం దలపోయంగం జాూలినాండ వో 

వనరుహ నె త్ర, యంచు నిటువర్ణ న మొప సంగ జేయ నాద్భతిన్. 3౬ 124 

భూతభావనుడయి $ వాలుచు సాభగవంతుం డవ్వు డిట్లనియెం బ్రశహర్ష సూచ 

కమగు సుస్మిత మాస్య్రకంజంబునం దగ నంబుదధ్వనివలె 1 నతిగఖీర 

మైన వా క్కమరంగ 1 నార్య! జన్మమ్థులు కర్మము లాఖ్యలు 9 కలవు? నాకు 

వెన వెలుగ నవ్వి 1 వివరింపంగా ననంతములౌట లెక్కింపఠదరము గాక 

లే, యుండు నెవ్వరిశే నాకు $ నుండునళ్లుసుమతియగువాండు పెక్కు_జీన్మములనే త్తి 
యn వశీ నక 

భూరజస్సుల లెక్కింప నేరుచు నన్న వచ్చు నంతియగాని యెశవ్వారుననై న. 3౮౪ 

. నావగు గుణక ర్థాఖ్యల, 'నేవాడు గణింవజాలం 4 డీమాట నిజం 

బోవసుఛాధీష! వినుమా నావచనము దాని నీమనమున నిలుపుమూ. 3౯ 126 

. వరమర్హులు గుణకరోత్క_రము మదీయంబునుం ద్రి+కాలములను గో 
చరమిసదచాని వచింవంగ, వొరశొని యంతం బి దనుచుం 4 దోయమిం జింతన్. 

. ఆకసంబుం జూచు $ చారయుచున్నారు, సాధువర్ణ! యైనం 1 జక్క జెప్పు 
వాండ నద్యతనభ $వంబుల గుణకర్శముల మదీయములను $ బూన్మి_మో టి. 

. వినుము విరించి మున్ను నను $ వేడ భూమికి భారభూతు లై 

జని గని రాజరూప్రలుగ 4 సంతతముం బరవంచనంబు చే 

యనె జతనంబువూనిన మశవాసురుల౯ వధియించి ధర్మ మొ 

య్యన నిలువంగం జేయ జనోనండితి నయ్యదువంళమం దిలన్. రం 129 

. ఆనకదుందుభి భార్యకు, సూనుండ నై తి౯ గణింత్రు, + సుజనులు నన్నో. 

భూనాథ! వాసుదేవుని, గానె జన కాఖ్య తెలియసగల దనునూహాన్. ఈ౨ 1830 

ధర గాలనెమి కంసా, ఖ్యరహా౯ జన్మించే నతండు 1 హతుం డయ్యెను స 

త్పరిషంథు లౌచు నతిఖీ,కరులై న ప్రలంబముఖులు 1 కధలిరి దివికిన్. ౪౨౪4 18] 
జననాథ! కాలయవనుం, డనంబడు నీదుస్ట్రచరితుం 1 డత్యుగ,౦చై 

కనరాని నీదునేత త్రీంబున నాహేతునున నయ్య బూడిగ నిచటన్, ర౩ 182 

. అనుకంపామయదృష్టిం, గని నిన్ను. గృ తార్జుం చేయం $ గా నీగుహలో? 

గనంబడితి నీకు నానే, నని యెన్నుము వూర్వజన్న శమం దతిభ క్లిన్. ౪34 1838 

ఆరాధించితివి నను౯, గోరినభ కులకు సుంత $ కొదువవడనియ 
ట్లారసీ కోర్కులం దీ రును భూరమణర్జీ! వచింప్ర1ము వరముల నిన్. రోర. 

కోరెడు నీకామంబులం దీరుతు వరదానమున యీతి౯కా జనుం జెవండేం 

గోరికం బ్రపన్నుండగు న్మా ధీరుడు తనకోర్కు_ లెల్లం $ దిఆఅనికతనన్. 5౮౪ 

. మరలళ్ శోకింపం డె, క్కరణి నటం ెన్నందగును $ క్షైవర! యని శ్రీ 
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హరి వల్క_(గ ముచుకుందుండు, పరమ ప్రమదంబుమోఅర బ్రణతుం డగుచున్. 

మునిపతి గస్టడు మునుశెప్పిన' వాక్యము దలంచుకొనుచుం $ బచీతాంబరుందై 
వన జేతణుండగు నారా, యణుంజేయని నిశ్సయించిీయపు డిట్లనియెన్, ఈ౬ 197: 

. ఈశ్వరా ! జగమున 1 నింతులు పురుషులు భవదీయమాయ కశప్పంగ నేమి 
తెలియక పరమార్థశములు స్వరావముగాంగ వలయు నిన్లనంజాల$ కెలమిమోాటజు 

భ జియింవంజాలక శ వంచితులయి యనర్షములం బె తమబుద్దీ $ దవుల వాని 

నెల్ల నమ్లుచు నవ్విశయ్ పు రుషార్థము లనితలంతురు దుిఖమునకు నెలను 

. లగుచు సుఖముల నించుకళయైన నొసంగ్కకవ్వి యున్నట్లు తోంచెడశనట్ల్టు చేయా 
సద్మముల విశ్వసింతు రోశచక్ర, పాణి % యఘువిమోచనళీల !, మవోనుఫావ !, 

హ్ బ్రదికర్శ భూమి యగు నిం దుదయించియు మనుజజన్న శ మొందియు మజయం 

దు దృథాంగము జతనం బె య్యదిలేకయె పొందియుకా ముపహామతి లేమిన్, 

భవమయ మవహాంధకూపము, నివానముగ నొప్పియుండ స్ట నీదివ్భాసదా 

బ్రవరము భ జింపంజాలక, యవమతియై సంచరించు 4 ననవరతంబున్, ర౮ 140 

. తృణసమావృత మైన నూశతిని బళు వటు 

భవ మపహాంధకూవంబునం ? బడును నిజము; 

విను మజిత! నాదుమాట నింశఛకను వచింతు 

'రాజ్యసంవన్న దంబు నిర్భరతం గప్ప. 5౮ 141 

ముగ్గుండనయి చేహ్యమును దీని నాత్మ 'యు యని యభిమానించి $ యాత్మజాత 

జాయాభనంబుల 1 త్షాముఖంబుల మహన _క్ర్చెం గాంచుచునతము దిరుగు 

నాకింతదనుక నో$నారాయణా ! దురంతమగు చింతాతురతను నిరర్థ 

కముగం గాలం బెల్లం 1 గడ చె నేమా శ్, మే దాన లాభంబును $ గౌననై తి; 

॥ ఘటము కుడ్యంబువలే నాత్మ$గాని యట్టి 

తనువునం దిందు మవత్ 1 ననెడు నిట్టి 

చఇడుగునభిమాన మూనియె 4 నీంధురతుర 

గరథప_త్తి యుతుండనై + శమం దిరుగుచు. రణ ' 142 

. అలిశోయదుర్శద మొలయంగ, గతివగు వరమేళు నిన్నుం$ గననై తీ విభూ! 
యితికృత్య చింత చేతన మతిలోభముమించ విషయీమండలిని దమిన్. ౫౦ 

కనుచున్నయిట్టి ప్రాణిని నను నీపెవూత్రముకా మనంబున మజుపుం 
. గన కంతకరూపవుండవై, పెనునాశటం దూలి చింత 4 సెంపొందంగన్. ౫౦౪ 

wc | ID వా క 9 9 లఫ్ధ్వా జనో, దుర్గభ మృత్రమానువం,” ఆనిమాలము, “'అత్రకర్మభూమా.” అని శ్రీధరా 
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క. తన వెదవులు నాకెడు నహ్కొయును మూషికముక్ గ సించుశనొప్పున దగువం 

చ. 

రో 

చన మ్రింగుదువు తటాలున, నినుం గాననిఫలమె యిద్ది * నీరజనాభా!. ౫౧145 

కనకపరిష్కృతేంబులయి 3 క్రా కాలు రథంబుల నెక్కి_యుకా మదిం 

చినగ జ రాజి నెక్కంయును న్ శన మెయికా నర దవసంజ్ఞ చం 

దనరినయాక శేబరమె 1 దారుణ కాలము వై కొనంగ జ 

య్యనం బడి వంచకాళ భివీకావళీయుం దన విష్ట నాంబడున్ . ౫౧౪ 146 

. అవియు భథేంమమి 1 నది కృమిసంజ్ఞ మె యొవ్వు నయ్య దె దవహానో ల రుచుల 

దగ్ధ్యమె భ సాఖీ ఛానము. గను; మవావూరుషా! దిక్చక్క క్రీమును జయించి 

వెదకిన కతు త్రువు ప విశ్వంబునను లేక సార్భభామార్ల సంస్థాన మొంది 

మున్ను సమోనుల౯ $ వాగడికకుం దగు భూవతుల్ వందోనకములు పానర్పు 

, చును దనుంగ్ "ల్వం దగువూరుశషునినె మ్య 

ధర్మ మె సుఖంబుగాంగ నితాంత "మొవ్వు 

సద్మములయందు మగువలు $ సతము శ్ర్డ 

కొకు చెంచినమ్భృగములో కూటము బలె. ౫3 147 

. వలనీనరితుల నిట్టటు, కలయం ద్రివ్పుదురు చూడం + గా నచ్చెరువా 

జలజాతు.! దిగ ్వజంబుల, 7ెలిచిన భూపాలు. డిట్లు $ డామృగనా. ౫౩ ట్రీ 
. సురుచిరభోగ్యవ స్తువుల $ శోభిలు రాజగృవోళినిం దిర 
స్మ_రణముచేయుద యనెదొ $4 కంజవిలోచన ! యాలకింపుమా 

ధరణివిభుండు హెాచ్చెడుము4దంబున రాగలజన్నమందు నీ 

వరుననె చక్రృవ_క్రినయి $ వర్ధిలంగాదగు నన్న యాశ చేన్. ౫3౪ 149 

. అనుపమనిష్థబూనుచు 9 మవోతపముల్ సుఖవర్ణనంబునం 

బొనరుచు ముందుభో గములం $ బొందలగలోరియెొ వర్తమానభో 

గనికరముందృజించి సురే కాంతువదంబును దా జయించువాం 

ఛను గడుం గామ్యుకర్శ ముల 4 సల్పునుగాని యతండు సుంతయున్. ౫౪౮ 150 

కనంజాలయ సుఖముల, నో,వనజామా! భ వమహళ్థి $ ఖ్రుమియిం చెడు న 

మృనుజునకు నెట్టిజన్మంబున సాధుసనమాగమంబుం 1 బొంపంగలుగునో?. ౫౪4151 

క్ష భోదమున నందే సంసృతి, నివృత్తివాడవూవు నద్ది+ నెలకొను నెప్రు డా 

తే. 

యవసరమున సద్దతియుక, భవభ యవినివృ_త్తియు మది $ బర్వుం జుమ్లా!. ౫౫% 

కార్య కారణములకు నిగక్క_పునియంత 

వైన నీయందు భ_క్లియు $ నవుడె కల్లు 

* “క్షృళ్లేలివనోఒహిరివాఖుమంతకః” అని మూలము. త్రుధానృక్విణీ లేలి వానో౭_హిరివి” 
ఆనివా మ్య. 
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లూ 

(31% 

౮౮౯ 

నవల ము_క్రియు. గల్లు బ్ర+హాండ నాథ! 

నాధుసంగతికక మున్నె ) ' సత్వర్ముగ. xx 1583 

రాజ్యభో గాద్యసా్రారస్భారసంగ నివృ త్తి క ల్లైను గదసియెన్న నద్ది 

భవదనుగ గహలతాఫపలముగాక మజెమి! యమరులెల్ల సోవాయ మొనరు 

వంగల బోత్సహించి యాప్పనియె నెపంబుగా డై వికంబుగ నన్ను తదగిలియున్న 

రాజ్యపాళము సత్వశరముగం దొలంగించి తదియె మవోనుగృ$హ మని నేను 
, దలంచుచున్నా డ $ సువిపకతం జెలంగే 

వము నేయంలగ వనిశేగం్ దలయచ క్ర 

వర్షు లేకాకితను బూని + వ ర్హనంబు 

సలువు రాజ్యపాళంబు వోదలంగ నెంచి. ౫౬ 154 

. నిను. గోరుచుందు రది న్యాకును గషస్టము లేక కపీగ 4 గోవింద! వారి! 

యనువమభ వదనుకంపయె, గనుక భ వద్దర్శనమున$కం కక్ మునువే. ౫౬ 165 
. నీయనుగ్రృహమును $ 'నేగంటి నోవిభూ!, వరము లడుగుమంటి $ వరనీ నేను 

దురభిమొనవర్ణి తులు వివకులు కోరు, నట్టి యుప్మదున్న తాంష్టి,న నేవ. ౫౬౪ 

. వరముగం గోగరెద నింకొక, వర మడుగం దలంప నారష్ట్రవర్వ్యుం 'జెవంటే 

నురుము_క్రిదుండ వగు న్ని కరుణకుం బాత్రుండె యగుచుం $ గాంచన చేలున్, 

. నినుంగాంచి యాత్మకు౯ బంధనమగు వెటొక్కవరముం + దాం గాంహటీంచుక౯? 

గనుకం బరమేశా! యూ,వనజావూ! నాదుకాంత+ వరుస చెలివెదన్. ౫౭158 

సత్త్వ్వరజ_స్తమ$ సంజ్ఞికగుణముల కసుబంధములయిన 1 యట్టిధర్మ 

మైళ్వర్యు మరిజనాహంకృలి మారణముఖరూవములునయి + పొలయు కామ 

ముల బాలు ద్రోలి యిమ్హుల నిరంజనుండును (బాకృతగుణసమ వాయ శూన్యుం 

డగుట నిర్జుణుడేనణదని స సజాతీయ విజాతీయ భేద మేచందమునను 

"లేక యద్వయు. డనువపేరు $ ప్రాకటముగ 

నొంది జ్ఞ నఘనుం డయి $ యొవ్ప వరమ 

పురుషుం డనుసద్వశ ౦బునం $ బొలిచి యలరు 

నట్టి నిన్ను శరణ్య నే నాశ్రయిండు. సం 159 

. అని వచియించి భోగముల $ నాదృతిమోాజంగ6 బొందు మవ్యలకా 

ఘనతమము క్రి వా స్తతేలేోగంచె యగుకొగద యంచు నింకనుం 

దను వరముల్ గొనందగు విశధంబున నెంచంగంబేయ. బూనునో 

యని మది నెంచి యి ట్లనియె 4 నాముచుకుందుండు భక్షివిాజంగన్. ౫౮ 160 

మ. చిరకాలం చొగిం గర వాసనలకుం $ జి తంబు సంత ప్తమై 

వరలంగా ననుతాపముల్ కలంచి నొయవం జిక్కి వట్సంఖ్యభీ 

కరులౌ నంతరరుల్ చెలంగి మిగులం శ గాటీంవ నోడింవ నె 



%౧.] దళమస్క 0ధ ము. 8:18 

క్కు_రణ్ం జాలక శాంతిలేక మది నిగీక్క_ం చెంతయుం గుందంగన్. ౫౮౪ 161 

. శేరణాద! యోవరాత్మ! గురూసంస్ఫతిభి తిని బాషహజాలి యా 

శ్ర (రతం 'జెలంగి సూనృతము $ వర్ష ముగా నమరంగ నెల్లెడం 

బరరగ్గడు నీవచాంబుజము $ భ _క్రీభ రంబున నా శ్ర యించితికా 

నిరతిని దీ వృకష్ట్రయులు స్ట నిర్భరరితి నలంవం గుందుచున్. ౫౯ 162 

నిను నమియున్న నన్ను ౯, గొని కాను మటంచును ముచుోకుుందుండు పారి 0 

చిన నాలకించి శ్రీహరి, యనియెం గరుణాబ్టి యనెడుశనాఖ్య తగంగన్. ౫౯ 

పతే, సార్వభౌమ మహారాజ $ సద్గరముల 

డక 

గోరుమా యని వేరాసకొలువ నెన్ని 
భంగులం (బొత్సహించినం $ బరవళంబు 

గాక కామహతంబునుగాక మనసు. ౫౯ [G4 

విమలము దృఢవమాలమునై, యమరెనుు నిను బోత్సహించు $ టాగశాొపాశౌ” 

ఘమునం జిక్కి. వమాదము, కమం గాంచక యుండంబేయరగ నని తలంప్రువూ! 

అదియెటి పరీక్షయు యన్మియెద వెమో నిశ్చాలమయి 4 యొసగౌడు భ_క్లికా 

మది భాసిల్ల లం దగు వా, "రదయేం గామంబు బుద్ది 1 నేంచం దలణినన్. ౬౧ 

ఒక్క_యెడ నై న దానికిం ' జిక్క_కయుందురుు తలంప 1 మతివవరా! వె౯ 

మక్కుువం (బ్రా బాణాయామము, లక్క_రణిం దగినసాధఫనా వళి గొనుచున్. ౬౧౪ 

మనసు నియషఘుంవయబూనిన, జను లెల్ల మదీయభ కృ కృజాలమ్లునం చే 

రనివాశెైన వాసన యనునది శ్షీణింపకుంట 1 'నవ్విషయాళిన్. ౬౨ 169 
మరలం ట్రే, బే మింతురు న సూ ధరణిం గనుపట్టుచుండుం. $ దదాషంఛలు; భూ 

వర వర్య! నీవు మనసును, స్థిరముగ నాయందునిల్చి $ చెందినవేడ్క_న్. ౬౨౪ 

. ధరణిం జరింపుము నిత్యము, నిరపాయం బచైనభ క్రి? నీకుం గుదురుం బో 

పర మేళుండ నగునాయం,, దురుతరకరుణ౯ా వరంబు $ నొసంగితి నిట్టుల్ . ౬3 

. జనవర! నీవు వూర్వ మొగిక్ష త్రియజాత్యుచితైక ధర్మముం 

గొని మృగ యాదిమార్హములం $ గొంకక భూతముల. వధించి తీ 

వనువమ మత్పదాంబుజ సోమాశ్ర యణంబున నిష్టంబూని చి 

_త్తనియతి యొవ్చ స త్తవము 1 లన్పక చేయు మఘంబు దూలెడున్. ౬౪ 17] 

. మనుజేం ద్ర! నీవు రాయగల, జననంబున భూతవితతి $ సావార్టముగ 

పీన _బ్రాహూణుండవై న, న్ననువుగం బొందుదు వటంచు 1 నానతియిచ్చెన్ . ౬౫ 
వ య 

| “సార్వభౌమ | [వహారాజ మతిస్తే విమలొర్టితాం” అని మూలము. “సార్వభౌ మేప్వువి మహా 
93 66 రాజ.” ఆని టీక 2 “ణన న్యనంతశే రాజకొ సర్వభూకనువ్భా క్షమ భూత్వాద్విజవర స్త్వం వై 

మాము వైప్యసికేవలమ్.” ఆని మూలము. 



844 నీ శ్ర తాండవకృష్ల భాగవతము [అ, 

వంబదిరెండవయ భ్యాయ ము. 

తగి జరాసంధుడు (పృవర్ష ఆగిరిని గాల్చుట. థతా- 

క. అని తెలిపి పరితుత్సను, జనపాలున కిట్లులెలివె ౪ సాధునృపుం డై 
తనరు శుకయోగ! వినుమా, వనజాకుం డిట్లు కరుణ 1 వరిలుచుండన్. y 178 

క. అనుమతిచేయంగ నిమా్యాకునివంశము కీ ర్రివెలయం 4 గోరి జననమొం 
దిన ముచుకుందుండు శ్రీకృస్ణునకుకా వలగొనుచు మ్రొక్కి “నూత్న తనురుచిన్. " లో 

లే. తాం బరుండిన గుహనుండి 4 తరలె; నంత 
మానవులు వశుతతియుం బశ తాననీవ్ర, 
జము వనస్పతిగణము ,హ1స్వమ్ములె న 
యాకృతిం గాంచి యుండుట + యతయ మూచి. ౧౮ 175 

క, కలియుగ మాసన్నం బని, తెలిసికొనెం గానం దాను($దిచికిం జనంగాం 

దలపోస్ పోయె; థీరత, వెలయకా నిస్పంగుండగుచు $ విమలాత్మకుం డై. ౨౪ 

ర్ గతసంశ యుందై తవమున, వితతశ్రద్దయు జనింప 1 విమ్షుండగు న 

చ్యుతునందు 'మనసుం జేరిచి, మతి శాంతివహీింప గంధశమాదనమునకున్. 3 

క. అరిగి యటనిప్పే పూర్వము, నరనారాయణు లనంగ + నారవ వ్ర దలై 
పరమమునీంద్రు, లు నయితగ్క నిరువము 'లేస్టలమునందు $ నిష్వారా 'యందున్. 3y 

తే. బదరికా శ్రమ వ మననొక్చి $ పరమపావ 
నమయి కున చోటండేకి ద్వంఏద్వముల కోర్చి 

కాంతుర్లై. గోపికారాధ్యు $ సకలనాథుం 

దపము చేత నారాధించెం + దగినవిధ్గుల. .౮ 179 

చ. హరియును గందరంబు విడి $ యామథురావురి కేగుదెంచి ని 
ర్నరబల “'మొవ్చంగా యవనుశవంపున ముట్టడిసల్పయున్న ఫీ 

కరులను స్రుచ్చయోధులను స్ట గ్రున్ననం జంపి తదీయవి తృముక్ 

ద్వరగనె దార కావురికి $ దా నొగిం జేచ్చెను వేడ్క సంధిలన్. ౫ 180 

. శీకృవ్ణభృతురులు $ చెలం తద్ధన మెల్ల గోవులవై నిడి $ కొంచుంబోవు 
చుండలా, న _త్తటీ 4 నిండు వెడుక ' జరాసంధుడు ఫూర్వవపుల జందముననె 
యిరువది మూండన $ నెసంగుసంఖ్య లం దగు నమ పహీణు లాడి, శ యనియొనర్వ్చు 
నుత్చుకంబున వచ్చె; 1 నుద్ధతుని౯ జరాసంధుని గని వాని 4 నై నైన్యవెగ 

లే. మును విలోకించి యాపద నెనిమిదవన 
నమురమునందు మనుషు ష్యులీోమాడ్కి_6 జేష్ట్ర 

లనుగనంబడం: కేయంగ 4 మనసు లొక 

చందమున నొవ్చ రాముండు 1 చక్రధరుండు. ౭ 18] 

రొ 



౫౨.] దళ మస్క ౦ ధ ము., శ్ 

చ. 

ew 

క. 

మనమున ేనిఫీతిగొను41మాడ్కి_€ బలాయన మిచ్చగించి; రా 
వనరుహనేత్రు లాయవనో బాహుసమార్జిత విత్తమెల్ల నొ 

య్యున విడి పద్మవత్ర్రముల గ్గ యట్టులు చెల్వగు పాదముల్ రణా 

వనిని గనంబడం బరుగువాణటిరి చూవణు లద్భుతంవడన్ ౮ 132 

. వెక్కు యోజనంబు 4 లొక్క_మొగిం బాణ 

మాగధుండు వారిీీమహితశ క్రి 

నెబుంగ కట్టు పాటుూబంచి నవ్వుచు సైన్వ 

ములనుగూడి తటిమె $ ముగ్గు డగుచు. ౯ 1883 

ఆరామకృష్ణు లివ్విధి, దూరము పరుగ్నెత్తి యలపుీతో విశ్రాంతిం 
గోరినయట్లు ప్రవర్షణ, భూరిమహి ధ్రంబు నెక్కి $ పోయిరి వేడ్కన్. ౧౦ 

భ గవంతు(డు వర్ణ నుం, డగవర్యము వైన నిత్య $ మతివృష్టిని బూ 

న్కి6 గురియుచుండు మహోత్తుం, గ గిరీంద్రముదాని నెక్కలగా దహనార్చుల్ . 

తము'బాధింపక యుంజెడు శమాధన్రని యత్న మెల్లం $ గడు వ్యర్థంబొ" 

నమరుల కార్యము ఫలవం,తమె యగునని తలంచెం బుకుషుతల్ల జుం డంతన్ . 

దానినె గోమంతంబన్సి మానవు లొకళొంద అండ్రు, * మాగధుం డగభూ 

జానివయిం దత్సదాంకము, లౌ నెలవులం గనియెం గాన + నట వారుంటన్ .౧౦౪ 

. తనమది నిశ్చయించి గిరతల్లజమం చెట వారుదాలిరో 

కనుంగొనం జాల కాగృహము $ కన్ను లంగప్పంగ నింధనంబులక్ 

దనివి చనంగం జేర్చి నలూదట్లను వహ్ని దగిల్చి కాచ్చె నా 

జనపతియత్న మెల్లని $ సారసనేత్రుడు రాము డ్తటీన్. ౧౧ 188 

| పర్వతతటమనులు $ పావక జాషలల దహియింవపంబడుచుండ6 $ దత్ధ ణంబ 

వదిపై న నొకసంఖ్వం $ బరణుయోజనములయంత యెత్తునందగు $ నదినుండి 
Q._ 

లాఘవం జేపార $ లంఘించి మాగధునకుంగాని వానినేశనలకుం గాని 

కనరాక యుండంగం $ గడచి యదూ తము లంబుధివరిఖచే $ నావృతమగు 

. దార కాపురంబుం $ చేరిరి వారందు, దగ్గులై రటంచుం $4 దలంచి రి త్త 

నొప్ప బలము లెల్లం $ గొలువంగ మాగధుం డాత్మ బెళమునకు $ నరిగె నెలమి, 

. మ్యనాథ! పరీమీత్తూ !, వీనుల కింవైన యవలి 9 విస్థుచరి త్రం 

బాన _ర్హదేళనాయకుం జై నెగడెడురై వతుం డవోర్యబలుం డ్. ౧౦. 190 

పర మేస్టియాజ్ఞ నాతడు వరపు త్రి క “రేవతియనం 4 బరలాడు దానిక 

హారి సోదరునకు రామున, కురుయముదమున. బత్ని గాగ నొసల నటంచున్. 

“చ. *మునువె వచించినాండంగద 4 వూజ్యతముండు విదర్శనాథు(డై 
a 

* “వై దర్భీం భీష్ణకసుతాం |శ్రీయోమాష్రాం స్య్వయంవళే” ఆని మూలము. 

శాం_భాగ— 44 
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యనఘుండునై న భిష్మ కుడు శ నా జగదీశ్వరి యంశభూతయా 

తనసుత రుక్కి ౯ హరికి $ ధర్మసతీమణిగా నొసంగ6 జా 

లిన గురుభాగ్యముం గనియె 9 వీలసరోరుహానేత్రు, ( డాద్భలిన్. ౧౬ 192 

సరసిజ నేత్ర, త రుక్ని ణ్ని 1 సాల్వుండు మున్నగు చైద్భపతుపా 

తరతింజెలంగు భూప తులు $ తన్ను. గనుంగొనుచుండంగా స్వయం 

వరమున వైరులం గెలిచి 3 బావాంబలం బలరారంగా సుధ౯ 

గరుడుడు ౦ అెచ్చినట్లుగనె $ గకొెని వేడుక బెండ్దియాడెం దాన్. ౧౭. 193 

అని విని యాభిమన్యుండును $ నార్యవరా! భగవంతుడైన యా 

వనరుహనేత్రు c డాద్భలతిని ఫ బూరిరువాోనన భీహ్త కాత్త జక 

వనితలమిన్న రక్కి ణిని + భవ్వుమనస్క-ను రామసాహ్వయం 

బున దగుపద్ధతి౯ నొనియి ౪ భూరిబలంబున నంచు వింటి మున్. ౧౮ 194 

క, భగవంతా! కేకయోగీ, శ! గణింవంగరాని పౌరుషమునం దగునా 

భగవంతుడు ద్ధి శ్రికృన్లుడు, మగ భేళష్గరముఖ్య వై రి$ మండల మెల్ల న్. ౧౮౮౪ 195 

క. తనునొంవం బ బ్ర యత్నింపం,గను వారి జయించి యొకంజె 1 కన్యారత్నం 

చ, 

బును గొని కెచ్చెనొ యావిధ్కమును విన నేంగోరువాండం 1 బొందుగం జెపుమా 

వరవమవవి తో ముల్ వినంగం 4 బాడంగం బుషృ్పరసంబువోల్కి గా 

సురుచిరముల్ తు శ,తిద్వయికి ఫ తం? ఖ్రము లెంతయు లో కపాపసం 

హరణచణంబు లెన్న బరకమాత్తున్ దివ్యచరిత్రముల్ నిరం 

తరము శ్కుతంబునం గల యు1దారసుఖంబు నెటుంగువా( డిలన్. ౨౦ 197 

వినివిని తృ వీనొందు? నవి 4 వింతలుగా మట్ (కొ తహొతలె 
—0 arr yr] 

నుపమశర్మదంబులయి 1 వోరితరంబులు నై చెలంగుం గా 

వున వినువేడ్క_యే మిగులం బొల్పుచునుండును యోగివర్య! యా 

వనరుహానాభు గాథలను + వర్ల నచేయుమ యింకనుం దమిన్. ౨౦ 198 

అరి రు కి ణీ క ల్యా ౯ ము, థతి- 

నరపతి యిట్లు సంతసముీనం దనుం బ బ్రశ్న్న "'మొనర్చంగా మునీ 

శ్వరుం డిటుపల్కె బూర్వ -వెంకళస్త వ పతి భీపృకనామకుండు ధ 
ర దతుం డుదారుం డుండె జనమాన్యు. డతండు విదర్భ దేశముం 
ట్రీ 

. బరినుతిం గాంచ నేలె నలో పార్చివవర్యుండు పంచపు త్రులన్, ౨౦౪ 100 

కనియెను వారివెన్మ_ నొక 4 కన్ని యగ బైను సుంద రాననం 
బున వెలులగొంచె. బు త్త్రతలిం 9 బూర్వుండు రుక్ష్మి యె వాని వెన్క_నే 

జని గనువాండు, రుక కృరథశసంజ్ఞాండు తత్స హజన్తు? డయ్యెం బే 

ధను ధర రుక్త చావహువన స్ట రమ్యతనూరుచి నొప్పి శెల్ల రున్. ౨౧ 200 
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వ్ నీ, రుక శేశుడు మజిశరుక మాలియు వానితరువా 

కమునకు గ్ ఈ వూ 8 $ తనయపంచ 6 దర్వాతం ? గన్నియ జనియించె నార్య త 
డప్పుడు వచ్చెడుీనట్టి మహాత్తులు (శీకృవ్లమూ జ్ స్వగ్భశహమున కప్పు 

1 వ్. 
విర్భగుణంబుల $ వెడ్క_మె వర్ణింప విని విని ర్వ ము శ్రీసురూవ 

కుంగదునినె తనకుం 
తె. దగినప్రా, జేళునిగ నాత్మం$ దలంచె నవ్విధముననే ఇ 

వచ్చుమానులు భీష్యకళవరకుమూరి, వర్ష నముచ్ష్వ్యారీ 

చ, అనుపమబుద్ధి, లతుణము 0 లట్టియుదారత, వారా 

లనిఖిలసద్దుణంబులం జోలంగుట నెంతయు నాత్ర నెన్ని చె 

తన కనురూపయాట నిల $ దారనుగాం గొన నిక 
ఎయించా నె 

మనముల నిరు రిటుగ సమానలనత* మడ క్ట 
మ్రైనముల న్వు ఆస్లుగి స ఎ/౧”౦బు నార్పల, ౨౪ 200 

ఉ. శత్యైావరుబంధువుల్ పాలంతిం 1 జ క్రి కిం బల్లి గనీయ్య 
నెన్ల నావిధ మాలకించి హరోయందు విరోభముగల్లియ్సి ni 

బూవనిపాలు నగ సుతుం ౧ ై  తగు రుక్షియుల చై a ద్య్నూంజే మవ 3 ల ఒ న్వు మహో 
శ్రివిలసత్స )భుం డగుటుచేం దన చెల్లెలి కెన్నం దుల్యుండా. టై 903 

"చ. అని మది నూహచేసియె ప్రకీయత్నము చేయుచ్చ 
బును నిలుపంగ(జాల కొక + పోలిక భప్మకుం డరార్రక్ర్రజ ~ 
జగ 6] న్థునియెడ నేయపాంగములర జొన్సి వెలంగెడు క్వ జ్య రి 
జన యన యవ్విధం చెట్ శ స్వాంత మిక్కి దూల నా_రయె, ౨౬౯ 204 

ఛా, మందచాశంబును వీడి యింక నిట సోమాత్రంబు సంక్రో 

తం దా వొంది యొసంగంజేసీనం జెడుక్ మతా 
= ల్ య టు రితార్హం బటం 
చుం ద త్కార్యమహ త్త ( మెన్నీ య లక్చష్షు౯ా సము థి 3 ) ముఖుం జేయు నూ 
హం దాంతుండయి యావ్లుండై. సక లవిశద్యాపారగ్వ జ్ఞా ద్విజున్. ౨౬ 205 

2, త్వరపడి పం పెం గృష్షునకు $ వాల వెనిని చెల్పనొాక్ష్య్వశ 
సురుచిరరితి నేర్పి యలఃమి ణినురుండును ద్వార కాఖ్యవా 
పురమును గానంబోయి హరపూజ్యతేమ ప్రి యమం్న్య్య సుం 
దరతమముం గనుంగొనియె $ భన్యుండ నైతి నటంచు చలా 

ఉ, ద్యారముగాచు సద్య టులా $ CE నాతని నర్ష రీతిగా 

శ్రీరమణాంతికంబునకు $ లఘ మె దోడ్మ-నిపోవ స్య శం 
గారహిరణ్యవీళఠమున $ గాఢముదంబునం గూరుచ్చున్న స్యా 
ఫూరుషవర్యు నాద్భ్యుండయి 1 పాచ్చెడువాని నువ్వే 

ప్రమూ_ర్చియురదనను గాన 

నాలించి 1 వనితమిన్న .౨ ౨6 
atl 

నుండా నవ్విధం 

చు నాదృతిన్ ౨౭ 207 

ల! ని * అని మూలము. “అసీతే | తద వేళ్యాసితా పాంగీ అ లము. సి శ్రీకృషై తద్వర్థని, అపాంగం యస్యా 
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. సర్వా రాధ్యుం డయ్యు స్కువర్వనుతుండయ్యు. జకి +బహాబ్దాని నా ఆ కు 
యుర్వీసురుం గని నంతన్కె సర్వజ్ఞుండాట శ్యాస్త్ర సరణి జరవంగన్, ౨౭౪ 208 

. తనదగు నాసనో_ త్తమముం $ దత్దే ఇమే నిడనాడి ప్రతిమెం 

జని కొని తెచ్చి భూమిసురశస_ త్తమ! యిచ్చటం గూరుచుండుమా 

యని నిజపఠసంస్థితుని ? నాతనిం బూజలం దన్నెం దన్ను నా 
యనిమివకోటిప్రూజల మవోదృతిం ద న్చెడు నట్టిరితిగన్ . ౨౮ 209 

. థధరణిసురో త్తముండు వ్రముదంబునం జక్క. భుజించి విశ్రమిం 

వరహితపావులౌ జనుల) హలిటి దేనమహీరుహాంబు శ 

హారి మెల్ల మెల్ల జేరి మృదుోలాత్త కరంబులం దత్సదంబు లా 

దరమున నొత్తుచు౯ బలె, 1 థారణి నిర్ణరవర్యి! వెవ్చుమూ. ౨౯ 210 

సంతుస్థ్రమై తగరోసాగంతంబుగల నీకు మాననీయులకు సమ్మతము గాంగ 

నలరు ధర్న మది $ యనతికష్టన్గున వ ర్రిల్లుచుండునే $ వదలకుండ; 

“నద్దియే రెభెయించు స నెలమ డానం ౦ బొందునేని బాహణు(డు విోేధిరిత మగు 
లి 

తనఢర, ముననుండి 4 తలయగండావి ప్ర సున కట్టిధర్శంచె సో ర్వార్ధములను 

. గామభేను వట్లు 4 గాం బిండుచుండును, దగినతుష్టి లేని * ధరణిసురుండు 

ఈ కనిహితభోగీజాలమ్లు గలిగినం దనివి లేక లోకతతులం దిరుగు. 3౩౧ 2]| 

తనకుకా సంతుష్ట్రిమవ్యో, భన మొదవిన నిస్సు(౯ైైన 4 చాపం బది స్వాం 

గనిచయమున నెంబేనియుం గనరాకుండంగ నిద్ర6 గాంచుచునుండున్. 3౨ 

. దొొరకినయంతమా త్రమున( + దుష్టిని బొందుచు భూతరాజి నా 

దరమున సాధుబుద్ధి మెయిం + దన్నుచు సాధువులౌచు కాంతి చేం 

బరంగి యహాంకృతల౯్వదలి $ భాసిలువి ప్ర లశేం దమికా నమ 

స్మరణము మ_స్తకంబున నిీకావముము భ_క్తినొన ర్భు బల్మఅున్. 33 213 

. మనుజాధీశ్ళరునుండి భావుకము లోత్షబేవతెంద్రా, ! పొసం 
గునె మూ శెవ్వనిపాలనంబున జనుల్ $ కోర్కుల్ చెలంగకా సుఖం 
బును గాంచంగల రానృవుండె ప్రియుండౌ61$ బో నాకు నత్యంతము౯ా 

మననాప్పారంలగ నాస్వధర్మ్మరతు నె? మన్ని ంతు నం చన్నుమా. 3౮ 214 

చను బెంచినారు మీరే, జనవదములనుండి! యిట్టి$జలనిధిదుర్త 0 

బును దాంటి యిచటి శే తెంచిన కార్యం బెట్టిదో వ$చింపుము ప్రాజ్ఞ! 3౪౪ 

ఉ. వచ్చిన కార్య మిట్టిదని $ వల్క_ం నయ్యది యుక్త మేని యే 

1] “స సంతుష్టో యర్హి వన్తేత బా బ్రా వాణోయేన కేనచిత్ * అని మూలము, 2 “అసంతుష్టోఒ. సక 

ల్ఞోకానాష్నోశ్యపి నురేళ్వరకి, అఆకించనసో2._ఏ సంతుష్ట్రశ్నే తే సర్వాంగవిజ్వరః” అని మూలము. 



శ, ] దళమస్క 0ధ ము. 849 

మిచ్చం దలంచివచ్చితివా 9 యేర్చండం 'దెల్చుము భూసురో త్తమా! 

. పొచ్చెములేక చేయుదుము 5 భూసుర కార్యము. దీర్చుటన్ననో 
ముచ్చటగా దె మాకు ననిమోమున సుస్మిత మంకురింవంగన్ , 3౫. 216 

. మానవదేహము లిలంగం దానే శైకొనుచు లోకీత త్త మెటీణి స 
త్పాలకుం డగుపర మేస్టియ్యుు నీలాగున నడుగ విప్రం జెంతయుం బ్రితిన్, 3౬ 

నప 

మ.తనచొ నాగమనంబు రుక్మిణి మన _స్తత్హ్వంబునుం చెల్సి యి 

ట్లను వై దర్భివచించినట్టివిధ మార్యా! చక్క. నాలించి యే 
వనిచేయందగు నంచుందోంచునొ; యుటో $ భశా ర్రినిం బావుటో; 

వనజాతూ ! తలపోయవయ్య మదిలో. | బ త్రం బిదే చూడుమా. 3౬ 2158 

క. అని పత్రికం జదువంగ నృవ్వనజాయత నేత్రు, నాజ్ఞ శవడసీ -మొదలిజె౯' 

వినుమా ! త్రభు వనసుందర!, విన మోదం విచెడునీదు 4 విమలగుణంబుల్ . 3౬ 

em . ఆలకించెడు వారోకాె కర్ణ రంధ్రము లనుద్యారములమూలముననె లోన. 

దగం టబ, వేశించి హృగీదయగత తావంబు హరియించుగద యట్టి వె భవత్సు 

గుణములను; దమకోర్కి వీజుంగం గనువారినేత్రములకు స్ట వాంఛి తార 

ముల పఫలింవంగ. చెయుశముగ్ధభ నద్రూ,పమును విని విని నాదు$మనము బజ్ఞ 

లే. వదలి నీయందె యాస క్తి $ వుల నీదు 

మహిమ మెక్కడ? కులరూప $ మహితశీల 
ములను వెలనీయు నించుక $ తెలియయాల 

నట్టి నేనెంత? యని యెంచోదయ్యె మనసు. 3౭ 990 

ఇర. కులకన్యల కథ ర్యం, బొలయుట తగునే యటంచు] నోయచ్యుత! లోయ 

దలయకుము; ముకుందా ! గుణముల రూవముచేత శీలగమున సద్విద్యన్ . 3 ౭6 

క్, ధనవృద్ధి చే వయస్నున, ననుపమ టేజంబు చేత $ నాత్మసమానుం 

డనంజను వాని మనోహరుం గని గొప్పందనంబు $ ధృతియుం$ గ మ్రకులంబున్. 

క. కలిగి న యేసీమంతిని, యిల బతిగ వరింపకుండు? $ నృహరీ! నరలో 

కలలితు నినుం గోరుట ని, మ్లుల నెన్నంగ నర్ష్శమె యగుఠబో మహితాక్త! 

చ. కనుక సె ప్రాణనాయకుని) గా వరియించినదాన నోవిభూ ! 

వనజదళాతు! వపంవెసంగు [వాంఛ మదాత్మే సమర్పణంబు చ 

క్క_నివిధిం జేసీతి౯ ద్వరగ $ గాఢకృపం జను బెంచి నన్ను భా 

ర్వనుగ బరి గ్రృహింపుము; మవోత్మ! రవంతయు నాలసీంఛినన్. 3౮4 224 

* “కా త్వా ముకుంద మహతీ కులరూప శీలవయో ద్ర విణథామభిక”అఆనిమాలము. “ఆహో 

తలకన్యానా మిదమతి ఛార్జ్మ సమితి మాళంకీరిత్యాహము! అను దానిభావ మిందుంగలదు, 



తీర) శీ తాండ వకృష్ణ భాగవతము [అ. 

*మ.హరిభాగం బనియుంచినట్రి బలినికా $ వార్ష ంబునకా గోపు వె 

క్కరణం “కొను నట్లు 'వీరవరవిగఖ్యాతిక" గడుం గ్రోలు ని 

తరుణీరత్న ము నన్ను "నీచుడగు వుదస్టిమ్యేవరుం డే డాబుకా 

హరియింప౯ా వడి వచ్చి ముట్టు నటులా 1 టర్హంబుగా చారయన్. 3౯ లగ 

2న, వనియది సాగకుండునటు + వంకజలోచన ! చేయుమా దయకా 
జని మును నేను బూ_ర్హమనుశసంజ్ఞ జెలంగుతటాకకూపము 
ఖ్యనియత కార్యముక మణీ మీవోధ్యరరూపత నొప్పు నిష్టముకా 

గనకముఖ ప దానముల $ గా లెడు ద_త్తము శాస్త్రరీతిగన్, క్రిడా 226 

ei ఒనరించి మటీయు మీహోే_త్తమదీర్ణయ్మాాత్రాదుల నొప్పు నశయమములం దగు 
నట్లు గాం గృచ్చ బాం దా యణాదికములం దగు వ్రతంబును, దేవీధరణి చేవ 

గురు పూజనంబును $ గోరి యొనర్చితినేని యింకనుగల $ మాననీయ 
భగవదారాధన $ ప్రముఖ కార్యంబుల నొనరించితిన యేని $ యుద్యమమున 

తై, నాగదాగ జుండే వచ్చి 1 యర్హరీతి 

నాకరంబును గ, పాయించుతగాక మజ్యు 

నన్ను దమఘోషసుతముఖుల్ 1 కన్ను శె త్తి 

మైనం గనకుంద్రు, గాక పుశణ్యతతి శక్తి రం 227 

చ, నిను దమఘోవషనూనునకు 1 నెమ్మి నొసంగిరిగా దె బంధు, లిం 

క నిప్పుడు నేను జేయంగు$కార్య మదేమియొ యందువేమొ 
మనవిని బ్ర, తీచ విను మమానువశ క్లివి నిల జయింవ నె 
వ్వనికి నళ క్యమౌటను 1 వివాహము ేవని నిళ్చయించుటన్. 60౪ 228 

చ. ఒరు లెవరే నెబుంగనటు 4 లోపర మేళ్వర ! నీవు నై నికో 
' తృరవతిసంయుతుండవయి 1 క్రాలుజరాసుతముఖ్యనై న్వముం 
ద్వరగం గలంచి ఫీతింగొని 5 వాజగంజేయుచు రాతుసాఖ్య మై 
వరంగు వివాహప పద్ధతిని 1 బౌరుషశుల్క_ నను౯ గ్రృహింపుమో. రం 229 

తే. పెండ్షియాడుము కోతుల $ వీచ మడంధు 
టద్ది యటులుండనిమ్హు; మోనాతీ ! యంతి 
పురమునందున్న నినుంగొని $ పోవుతటేని 

బంధు లడ్డువడంగం జం$వక యదెట్టు. రం శ 230 

1 “మావీర భాగమభి మర్శతుచై ద్య ఆరాస్లోమాయువన్న గవ లేర్చలిమయిజాతు” అని మూ 
లము. 2 “*ఫూనేష్ట దత్తనియమ చ్రశ చేవ వివ (వ,గుర్వర్చనాదిభిరలంభగవాక వనేశకో ఆని మూలము. 

“పూర్త రం కూపాది, ఇష్టం అన్నివళోత్రాది. దత్తం హిరణ్యాడిదానం నియమ స్తీర్థాట నాది (వృతం 

కృచా సద అని వ్యాఖ్య. 



౫_౨.] దశమస్క 0ధ ము. వని] 

*చ.నినుం గొనిపోవవచ్చు! నని 1 నీరజనేత్ర! వచింతువేమొ చ 
క్క_నిది యుపాయ మొండలరుం$ గాన వచించెద. బెండ్లి నాంటికి౯ 

మునువటినాండు మంచుమలశపు త్రి త్సిని గలం బెండ్ల కూతు రొ 
యనం బుర బాహ్యసమం గ్ లఫయంబిక యున్నెడ శ్రే భ్ క్రితోన్, 281 

తే. అంబ బూజించు టనెడుసీడాచరణము 

కలదు కులదేవయా త్ర నాం బిలువబడెడు 
నదియు నాచారమును దాని $ ననుసరించి. 
వత్తు నంతివురిం బాసి $ వారిజాతు. 5౨ 232 

క. సమయం బదియే ననుం గొని యమరులు మెచ్చంగ నరుగశనర్షము నిర్భం 

లే ఖా 

ధమిదింత యటికొ? యన్యర్థము లెన్నియొ గట్లు దీనం $ దప్పవు ప్ తలయన్. ౮౨ 

ఖ్యాతగుణకరు డౌయకై ద్య $ డీతటి నతం 
డర్హం డగునుగదా యంచు 4 ననెదవేమొ 

యంబుజాయతలోచనా! ? యాత తమముం 

బాపుకొొనుటకు మానాథు+భంగి సతము. ౮౨౪ 234 

చ. ధరణగలట్టి సాధుజన$తల్ల జు లెవ్షని దిన్భాపాదపం 

కరుహరజంబుం గోరుదురొ + కంజభ వార్చిత ! యట్టినీమనో 

హారకరుణావి శేషముల 4 నందంగ నోంచనిదాన నైనచో 

నిరలిని నామునంబునను | నిన్నె తలంచుచుం బూన్మిమిాజలన్, ల 935 

వృతీము లొనర్చి నాదయిన$వర్ల గ్రైము సుక్క శ్రాణరాజి య 

మై తనుత నొందయగా విడుతు ! నీయది సత్యము కృష్ణ! మాధవా! 

శతజను లె_త్తియెన నిను $ సమ్మతిభ _ర్హగం గాంచుదాన నే 
వితముననై న రుక్తి ణేయు $ బెండ్ల్డియగుకా నిను నంచు నెన్నుమా.! 53౩ 26 

అనుచు బరఠించి విప్రవరుం! డాకమలేశుణుం గాంచి యింక ని 

ట్లనియె యదూద్వహ+*! యివె రహస్యముగా వచియింవు మంచుం దె 

ల్పిన నుడు లాసుపషత్త్రమును 1 బ్రీతిగం బెచ్చితి నీకు నిచ్చి౪కా; 
గనుంగొనినాండ, వింక నెదిగకార్భ మొ చక్క_యగ లోం దలంప్రుమా! ర 34 287 

తలంచి ఫలించులాగున ద్రుగతంబుగ గార్యము చేయంయబూనుమా; 

జలరుహ నేత్ర ! రప్న స్టవడశ చందముం గాంచినవాండ నాట దు 

పులు చలేగుచుంటః గనుచుకా వగ నొందిన వాడ నౌటని 

స్పలుకుల విన్న వించితి ను+1పాయము చెప్ప నేవలంతినే. ర౮ 2౨8 

* “బహిర్నవవధూ ర్థిరికా మ. సేయాల్ ” అనిమూలము. 



కిర2 శ్రీ) తాండ వకృష్ణభా గవతము [అ. 

వంబదిమూండవయ థ్య్వాయ ము, 

డ్రి శ్రీవారి రుకిణిం బెండ్లి యాడం బ్రియాణమగుట. ఆ 

చ. అని వచియించి యాళుకముహర్షి నృపాలున కిట్లు తెల్చె; నో 
జనవర! యవ్వలం దగినచ క్రి చరిత్ర తము దెల్పువాండ, నా 

వనరుహసేత్రు,. డిక్క_రణి 1 శ్రాహణవర్యుండు రుక్మిణి ప్రి యో 
 కనచయవమ కించి తన 1 శస విఫ్రునివై గ్రహించుమున్. ౧ 289 

క. దరవోసమొప్ప నిట్లను, సరసిజముఖరీతి నాదు$స్వాంతము నిరం 

తేర మలఆెడు రుక్తి, ణివై, ధరణీసుర! నిద్ర "లేదు దానా నాకున్. ౧4 240 

క, యవ యెల్ల బుత్తు చెట్లే, నృపతికుమారుండు రుక్షి ఫ$ యొంతయు ద్వెషం 

బు పరల రుక్షి ణ్ నాక్సిచ్చువనిని వారించి చేయు? చొప్పు "నెటుంగుదున్. ౨ 24 

మ. నరపాలాధముల౯ రణాంగణమునక్ $ దర్పంబునం జెండి యా 

యరణకా జక్క_మధించి యగ్నిగొనున 1 ట్లాసుందరికా సుంత యె 

క్క_రణిం గాంచిన దోషమే కనని యంశగ శ్రే ల జెలాగరుమ 

త్సరం దో శ్రెచ్చెన నమ్లుమా యనుచు నొప్చం బల్కీ. స్వాంతంబునన్ 3 242 

చ, తనదు స వ్ర తిజ్ఞం వీర్పలో నిగతాంతము పట్టుదలం జెలంగి యా 

దనుజనషూదనుండు వనితాముణి పెండ్లి మువారా ర్త మేర్ప్చజిం 

చిన విధ మెన్ని సారథిని? జెచ్చెజుం బిల్లి జవంబుమోలు స్వం 

దనమును బూన్పుదారుక ! యునకా హరియానతి మాలళిం దాల్చుచున్. ౪ 248 

తే, ఇ శైబ్యసు గి గీ వ మేఘుష్రప్పకవలాహ 

కము లనంబొల్పు వాజివోర్యములం బూన్ని 

యరద మాయ _త్తవజుచి ముళరారికడకుం 
జెచ్చి నిలుచుండెం ఇ మోడ్పు 1 తేటవడంగ. ౫ 244; 

మ. తన వైరాలం దగుస్యందసంబు హరియుం1 దా నెక్కి వి ప్రో _త్రముం 

డును దోనెక్కంగ వాహానంబులు కడు౯ $ నూత్నోత్నవం జ బొప్పయా? 
జన నాన _ర్హమునుండి రా త్రి నొకటకా $ సంతోషమొవ్పక్ విద 
ర్భను చేరంజనెం గుండినాథపతి పు త్త న్నహలోలాత్తుం డై. ౬ 245 

తే. తాన స్వతం త్రి తించి చేయంగం$ దలయసై, వాండు గావున శిళుపాలుం $ డీడు రుక్షై 

చికి నటం బీయణా నెంచినిగమవరముంజక్కం చౌ నేయలాం బంచిీతక్కు_వనుల. 

క. త్వరగా నొనరువం బంచెను బరిణయ మాసన్నమగుటం 4 బార ల్ఫవునాజ్ఞ ౯ 

శిరములం దాలిచి సేవక్కు లరుదుగం ౫ చేసి రావు4రాంతర మెల్లన్. క: 247 
సీ, మాన్దాలిరథ్యల $ మహి హితచత్వరములం జక్క_ంగా నూడ్చి వాోసనగలట్టి 

జలములు చల్లీరి $ చారువిచిత్రధ్వజముల శేతనతోరణముల నెల్ల 



౫3.) దళమస్క ౦ధ ము. కిరి 

౭0 

తావులం 7 చేసీ $ రావిధంబునం బురముంతయు శ్చంగారశవంత మగుచుం 
జూడంగాం దగియుండొ 4 సుదతులు పురుషులు ప్ర పుష్పృవోరమ్థులతబూన్కి_ దాల్చి 

. కలవము లలంది రత్నసంశఖచితభూవ. 
ణములు ధరియించి వెల'లేక 4 యమలములయి 

తనరు నంబరములం గట్ల $ కనుంగొనంగం 

దగినయ ట్లుంండి "రంత" ముుదంబుపాదల. ౯ 249 

భ వనవరములు నగురుధూవవాననల నిప్పుచుండె: $ బార్లి ర్భి వవర్యుం 
డవలం బితృదెవతలకును విబుధులకు భూసురులకుశనుకా ఫ్ కీ క్స్ మెయిన్. ౯౪ 

సవిధిగనర్చనలిడి శు, + ఛృవ స్తువారంబు వెలయ 1 బంధురత్మ క్రి వ్ 
సవరించు భోజనం బిజి 3; నవవధువునకును శుభం బనారత మొందన్. ౧౦ 

ఆ. స్వస్తి సీచాచనంబు $ వ్యాసురవర్యులు, చేయం ద్భ సన్ ౦ దెఠన్యాయరితి 

Ross బెండ్లికసమయమునం గట్ట్కుకొనంగంయదగిన సూ త్రశ+మునుధరించి. 

. మూల్యమింతని పల్క_రేబోలని నూతనవ స్త్రయుగ గృముందాల్సి + భాసమాన 
భూవణంబులచేత 4 భూ షితగ్ధె యొస్పసుదతి సక్తి ణ్6 గన్యు $ శ్లోభనాంగి 
నలరించి రాఫీప్మ 1 కాజ్ఞం చేడియ'లెల్ల నంత ర్రాకావర్య లర్ష్లరీతి 
సామర్ష్యజుర్మంత్ర, ంతశనమితి రమౌబంధనమను క ్రత్యమ్హున $ నాతిమిన్న 

. బెండ్హికిం దగెనట్రిగవిధమున నలరించి, రటం బురోహితుండు 4 వటుతరమగు 
నయ్యధర్వ వేద 4 మంతయెటుంగును, గాన 2ఖేటశాంతిం 4 బూనిచేయ ౧౨ 
తలపోసి యుచితమం త త్రుంబుల హోవమమునెనెె నంత 4 భూవతి విధివే 
తలలో నగు గ్రయగోవ్రన, నిలామరో_తృములం బిల్సికహేా వావమమ్హుం దగన్,౧౨౪ 

స్వెతము నమూల్యివస్త్ర, వాతము గుడమి శి తముగ + వజులుతిలల సం 

ప్రీతిగ నొసణాను గోసంఘాతము చానంబువేనె 1 గృవాశాంతికి నై. ౧౩254 

. లీసనుతమేలుకోం నృహాతల్ల జుం డివ్విధి నిట్లు చేయణా 

వినయవిదుండు చేదిప్పథోవీవతయా దమఘాోషుం డచ్చటం 
= బనిగొని వు త్రుండైన శిళోపాలుని యభ్యుదయంబుగోరి మం 

త్రనికర పె త్తం బిలిచి! తత్కృతి కర్షృములౌ క్రియావళుల్. ౧౪ 255 

. వరుస జేయించె ననం,తర మాదవుసఘోషం ద మదచ్యుతిందగు భీ 

కరదంతిసంతతులు క్కర్చురమాలా జాలములను $ బొల్చురథంబుల్. ౧౮4 256 

. వీతివరంబులు నుభట, ,బాతంబులు గలుగునె సైన్య) వారము కొ”లువకా 
C7 

l “కృతకాతుకమంగళాం” ఆని మూలము.” కృతం కాతుశేన విచావాస్మూలే, ఆ మంగళం 

యస్యాస్తామ్” అని క్రీధరాచార్యులు, 12 స“ఖేటళాంతి” గృవాములను బ్రనన్నులనగాం జేయు 

కార్యము. 

ఛాం-భాగ4ర్త్ 



తిర్రక్త శ్రీ ఆాండవకృష్ణభాగవతము [అ. 

బ్రీతుండై కుండినపుర్కి శేతెంచెం బెండ్లి వేడ్క $ యెంతయుం బొదలన్. ౧౫ 

ఉ. కుండినప త్తనంబు తనోకు౯ా సుఖవాసముగాం జెలంగ దో 
రండబలాధికుండయి విదర్భల నే లెడుభీప్తకుండు రొ 
కాండను డాధరాపలి సమ _స్హవిధంబులం బూజ్యుండ"ట నా 

ఖండ లతుల్యుండెటం గనతఠగా౭ జని వూజలం దన్ని చక్కంగాన్, ౧౫4 258 

ఉ. సంతస మక్టైపాంగ నొకసద్ద వరంబు తేద ర్థకల్చితం 

చెంతయు సుందరంబునయి గ్గ మొల్ల ల నిధంబుల వాసయోగ్యు మై 

వింతగ నొప్ప నందుల బృథవీవతి నుండలగందేన్యె నంతటం 

బంతముమిోాణు నాల్వనర$పాలజరాతనయుల్ సనై న్యు చై. ౧౬] 259 

తే దంతవక రృ విదారథ 5 ధరణివతులు 
పౌండ్రకాదులు కిశుపాలపకునృవులు 

వెన వెలుగ వచ్చి యావిట విడినీ 

రాహాలిజనార్దను లకు దడాశరరులుగాన. ౧౭ 960 

చ. హరిచనుదెంచి యాదవబోలావృతు డై హలి తోడుగాంగ భూ 
వరు తనయామనముణ్ిక బలము 5 వర్ధిలంగా హరియించునేమొ ఫీ 

కరబలయు క్తి మార్గొ_ని నికామము ని క్ర మ మొప్పచుండ సం 

గర మొనరించి చైద్యునకుం $ గన్నియం నో ర మటంచు నెన్ను చున్. ౧౮ 

ఉ. ఒక్క_టిగాయగనుండి మన $ ముద్గతిం గార్యుముదిర్చన” ముదం 

బెక్కి_న రామకృష్ణుల జేీయింప నిదే సమయం బటంచు వా 

రక్క_టికంబుమో ణు జతూరంగబలంబులగహాడి వచ్చి ke 

దిక్కునంజూడం దారెయయి $ తీ వృమతుల్ దగ భూవరో_తృముల్. ౧౯ 262 

ఉ. నేనకొటంత లేక తమీచేరువరా నితరతవమూవతుల్ 
వూనిక వచ్చి రాన్ఫృవతోప్టుంగనవుం జూడంగ నంత భిహ్మ కుం 

డానృపతీశుల౯ రుచిరహర్మ ్యములక్ విడియంగంచేనె 

ట్లానరనాథు లొక్క_ మొగి గ్గ నం దొనరింవలగం ర నుర్వుల్నే మున్. ౧౯౪ 268 

చ. విని భగవంతుం డౌ హలియు 1 వీఠవిరోధిచయంబుగాడె నా 

యనుజుంయ కన్నియః- బలిమి $ నందటుమాడ గ్రహింవ నొక్కండే 
చనిధయయెను సంగరం బచట $ సాగాడుచిహ్న ము లెల్లందోంచె నం 

చును మది నెన్ని కృష్ణుపయిం 1 జొప్పడున్నెహము తన్ను. గృమ్మగన్, ౨౦౪ 

మ. చతురంగంబులుగా. జెలంగుబలముల్ 1 స్ఫారోత్సవంబొప్ప రా 

నతివేగంబునం గుండినంబున క హోశర్య పా పాభ వంబొొప్ప ను 

ద్ధతళ త్ర్రు వ్రశతికా గలంపం జని సోోదర్యుక హరిం గూడ, న 



౫ 3 ,] దళమస్కం౦ధ ము. తెర్ర్ 

చ్యుతు రాకా దమింగోరు రుక్తి ణయు నా+యుర్వసురుం బంప్ తాన్. ౨౧౪ 

చ, హరి యరుదెంచునంచు వడి $  నాకురతం గనుచుంట శ్రిమనో 
హరుండగు కృష్ణునాళయము $ నంతయు కొని విపు ( డింకను౯ా 5 ౦ ww) 
మరలి గృహంబు చేరమికి 9 మానసమం దిటులెంచె, నక్క_టా! 

పరమకృపాపయోధియయి $ భాసిలు శ్రీహరి రాయడు 'నేంటికిన్. ౨౨౪ 266 

ఉ. కారణమేమొ యంచరయలతగాం గ నుపట్టదు నాకుం బెంధ్రదా 

మూరుత మెప్లీయె యనుచు ? భూసురవర్యులు నిశ్చయించి రిం 
కీరజనిం బురంబునకు $ నిచ్చటికి౯ హరి రాకపోన్ర నేం 
గోరిక యెల్ల వ్యర్థ మె య$గు౯ దురదృష్ట మె యంచు నెన్ననౌ. ౨౩ 267 

తే. రేయి యిది యొక్క..టియె యంతీరితము7గా వి 

వాహ మున్నది; దురదృషస్ట్రవంతురాల 

నాదు హరిరాకతక్కిన $' నస్మ దీయ 

మైన సందేశమును గొని $ యాద్విజుండు. ౨3y 968 

చ. వనరుహనేతు నాశయము $ వైఖరి జక్క నెణీంగి తాను నిం 
న్ 

స జనుదేరం జే మొకొ; య$కల్మపచిత్తుండు శ్రీనివాసు డా 

తృను ననుంగూర్చి ళంకంగొని $ మానెనొకో, యిదియేటికంచు న 
నొనం దగదంచు; వి పృవరుతఠగూడియె తాం జనుదేందలంచియున్. ౨౮ 260 

*క. దురదృష్టవంతు రాలను, బరికింపంగ నేను గనుక 1 బ్రావాణుడును రాం 

డురుమతికి హరికి ననుని చ్చురలిం గనువా. డకండుీచూపట్ట( డిటన్ . ౨౮ 

మ, అనుకంపానిధి యామీ బాళ (రుడు నోయ్యంబొప్ప నావాంఛితం 

బును బూరింవండొ? చేవియంచు గిరిరాోట్పు త్రీ వతంసం బటం 

చును రుద్రాణి యటంచు గ "రియు నటంచుక. ఖ్యాతిగన్నట్టే యీ 

శునిసాధ్వీమణియైన నాపయిః గృవం $ జూవంగ వాంఛింవదో?. ౨౫ 271 

మ. అని చింతించుచు. గృన్షమూ_ర్రివయి నేయ్యంబక్టై యుప్బాంగ నె 
మన మా శ్రీశునియండె నిల్వ నిపుడే +) మానాయకుం జెగుబెం 

చిన జాడల్ గనరా నటంచుం దనదృ]స్టిద్య్వందచ్యమన్రూదచిం 
దునికాయాకులమై తగంగ మొగిచెం $ దోడ్లోనం బె న్వంతచెన్. ౨౬ 272 

క. గోవిందు శుభాగమనం, బివిధిం గాంఖీంచునట్టి $ యెలనాగకు న 

చ్చే వామభుజదృగూరున్ర, లావంతే యడంగ శుభము $ లగు నని తోన్. 

క, తదను బలుసారులు స స్క మద మయ్యెడ నంకురింప $ మజుతుణమునం బ 

శే గోదుర్భగాయా న మే ఛాళా నానుకూలో మ హపేశ్యరకి” అని మూలము, “ధాళాహిరణ్య 

గళ్ళేనా పాలశే ధారశేవిచ ఇతిధరణిక” అని టీక, 
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దృదళాముకడకు మును దా, నెదికోరి వచించి పంవెంశ బృథ్వీసురునిన్. ౨౭ 

జన. అతడు ముకుందునాళ యము ? నల్లన కొని కుండినంబు సం 

నీ, 

గతిొందగు నావివోరవనోక మ, తలంబున వీ వచ్చి ఈ 

జతనయసౌధనీమం గనె 1 మ్హైసుకుం -డాతయు మూమునందు సు 

స్రీతము చెలంగ మోూదమును శ మిక్కలి దెల్చెడు దెహూ మొప్బంగన్. ౨౮4 275 

. కనంబడినంత నే సుదతి $ కార్యగతుల్ 'తెలువంగ.6 జాలుదూ 

తనిఖలలతిణంబులనిగతాంత మెజింగిన పోడ గాన మో 

మున జిలునవ్వు వల్వడంగ6 (| బాంకమగా నడి7౯ సమ_స్తముకా 

వనజద ఇౌత్షుం డిచ్చటికి ౪ వచ్చెను రామునిగూడి సుందరి. ౨౯౪ 276 

. అని తెలియంగం జెప్పి వనుథామరుం డాయదునందనుండు నిక్ 

గొనిచనువాండ నంచు దనకోర్కి యిదే యని వల్కినట్రి చ 
క్క_నిదగునూనృతో_క్తిని దోగ౯ వినివించెను; ఫప్మకతీతి 
శుని ప్రియపుత్తి రుక్షిణియుం $ జొక్కవుంబ్రి తిని నాశుభోే_క్టినిన్. ౩౦ 274 

అరుదుగ నాలకించి వనజాముని యాగమనం చెటేంగి యా 

ధరణిసురోవకారమును 4 దాం దలపోనీ మహోవకార మ 

_తృరుణమునందు వెళొకం డౌోౌదం దలపోని యొనర్చం గాన కా 

దరమున మొ క్క; నేమిడిన $ దానికి నీడగునే తలంపంగన్. 3౧ 278 

భీప్యకుండును దన ప్రియవు త్రి, కోద్యాహాదర్శనోత్సుకులయి $ ద్వార కాపు 
రమునుండి కృష్ణుండు రాముడు వచ్చుట విని వాద్యఘోపముల్ వలయ నెదురు 

చని య థావిధిగం బూజలున లె; మధువర్క_ మిడి మవోర్ష్హములని $ యెన్న (బడిన 

యంబరముల నిచ్చి $ యవల నభిష్ట్రములగు నుపాయనముల $ నాదరమున 

. నొసల వూజించె భీష్న కుండురుతరమత్కియగుట నాసోదరులకు నై గన్యమ్యులకును 
దదనుచరులకు సద్య స్తుతతులం దగిన, విడుదులను గూ ర్చి నాతిథ్య$విధిని జర వె. 

-ఈరీతింగగూడి యున్న ముహరమణుల కెల్ల శౌర్య 4 మెట్టిదొ ప్రాయం 

బేరీతియొ బల మెట్టిదొ, సారభనంబెట్లొ తదనుశ్రసారముగాంగన్ . ౩౮4 250 

తగినవిథానంబున న్యా జగతీరమణుండు వూజ 4 నంతసమునం బే 
యంగ వారు సంతసించిరి తొగ వెలువునివావ నేనశతో నరుదేరన్. 3౫ 28] 

. వీనులవిందుగా విని వ ప్రగవృద్ధముదంబున నవ్విదర్శ లో 

మానవు లెల్ల నొండొరుల $ 'సూనక చీరుచు “రండు రండు శ 

జానిని జూడంగా” ననుచుం$ జయ్యన వచ్చి ముకుందుపావన 

* “సాతం (వృహృష్టవదన మవ్యగ్రాత్మ గతిం నతి” అనిమూలము, “నవ్యగ్రా ఆకనో జేవాస్య 
గతి ర్యన్య తం” ఆని వ్యాఖ్య. 
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శ్రీనిలయాననాంబుజ విగసృత(ర వుప్పర సంబుం దృ_ప్పగన్. 3౫ 252 

క. ఈవణరూపాంజలులకా, దతుత మాజంగ నటీ త్రావిరి; మణీయుకా 

వీశ్రీంచి లోకసుందరు, నతీఫలం బిదియె యనెడూనాశయ మొలయన్. ౨౬ 

ఉ.. -ఈమహనియమూ ర్రికె ముహాపతి వు త్రిక మొల్ల భంగులం 

బ్రేమకుం బా త్రమై తగిన వ్రేయనీ కాందగు నిముకుందుండె 

భామకు నిడుజోడయిన ? ప్రాణవిభుండయి మయొువ్చంగాందగు౯ 

నోముఫలం బనంగ నిదె $ నుత్య మగుంగద యిట్లు కూడినన్. ౩౭ 294 

చ. పురుషలలాముడా నితండె $ పో మనరుకి ణి కన్న నరుడే 
ఇ ఆతి యి 

దరుణియె వీనికిం దగు; విక$థాతయు నిట్లొడయా'చ్చెనెని య 
చ్చెరువుగం జూచి మెచ్చందగు; $ శి ఘృమ వెండిలియైన మేలె యీ 

ధర నిశనొక్క_ రిర్వురకుం 4 ద_త్త్వముగాం దగ లెంత చూచినన్. ౩3౭ 296 

మ. మన మేబె సుకృతం బొనర్చిన మవోశమాన్యుండు లోక త్రయం 

బును నిరించినథాత దాననె సుతృశవ్తుండయ్యె నె రుక్షిణ్ 

వనజాతాయతనే త్ర, నీహరి తమికా ) భావించి చెపట్టు న 

ట్రనుకంపామతిః 'జెయుంగా! కని పృవహాశర్షాశ్రూద కంబుల్ త్వరన్. 3౮ 296 

క, ఒక్క_ట గళముల నాపంగు నొక్క_రితో నొకరు గాల 4 నురుయత్న మునక 
జక్క_ంగను చెల్పుకొని ర, ట్రిక్క_డ సల్హాపములని $ యసయచు నుండన్ , 5౮౪ 

క్ర ర్ర రుక్షిణ్ గారిని దర్శించంబోవుట, dఈ— 

చ, నవవధు వెట్టివెషము గో$నందగు నట్టులె రుక్షి ణీసరో 
భవదళ నేత్ర యొప్ప భటువర్భ్యులు, నబ్బ్దడలం జెలంగిరా 

భవసళ యాలయంబునకుం. 4 బాదగతుల్ చెలువంబుసూవ రా 

డృవనవరంబు వెల్వడియెం $ బర్షతేజాపదపద్యముల్ గనన్. 3౯ 995 

చ. పరళివురాణనిం గొలువ 1 భద్రము లబ్బు నటన్న నమ్మిక ౯ 

సురుచిర గా శ్రీ, రుక్ ల వీసూనళ్ రుం గ్ ననట్ట యాకృ్ళళ 

స్ఫురణమునం జెలంగుమధుసూదను పాదసరొ' జయుగ్య మూ 

దరమున నెమనంబునను $ ఛాస్టనము చెయుచు మౌననిష్టమై. రం 280 

ఉ. తల్లులు నెచ్చెలుల తనదుదాపున నబ్రడలం 'జెలంగిరా 

నుల్హము (శ్రహరిం దలంచూచుండంగ నాయుధథముల్ కరంబులం 

దెల్లెడ రొచులంబలుపి 1 రయొంతయు భీతిని గొల్పుచుండ రా 

జిల్లుచు భూరు లౌభటులు $ చంతనె హెాచ్చరికల్ తగంగ రాన్. రం 290 

చ. చనుచుకొ రాడ్నటరతీత, యనం దగుచు మృదంగవణవోవోరిరవము థం 

ఖనికరరవములు లోనగు, ఘనతూర్యధ్వనులు భేర) కానినదంబుల్ . ర౧ 29] 
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క, ధరణిని దినము. జెనృ్చడ్పడం బరిపరి నొనరించుచుండ6 $ బయనము సాగిం 

చె రమాథన్రు నెదం దలంయచచు, *నిరపమలావణ్యయుగ్దోణిక లొక్క_ మొగిన్. 

క. నానోవవారబలులక జూనుగం పైకొనుచుం దోడం 4 జనుబేరంగ భూ 

జానిసుత యే” నల్లన, భూనిర్ణరవత్ను లమల 1 భూషణయుత లై. ఈ౨ 298 

గంధమాల్యంబులం $ గ్మమ,భూపణవస్త్ర 

ములను గైకొని రాగ 9 లలితగాయ 

ములను బాడుచు గాయకులు వెంటనా, సూత 

వందిమాగధులు _స్త్రవములు చేయు 

చును దోడంజను దేరలగను,; వాద్య గాండ్రు, మం 

గళ వాద్యరవము లోశక్క_ మొగి దిక్కు 

లెల్ల నిండంగంచేయు $ చల్ల నరా; నవ 

వధువు మెల్లన బోయెం + బార్వతివిజ 

త. యంబుచేనీనచోటికి $ నంత రుక్కిణియు; నుమాలయమును గనిశనియతిహ స్త 

వదసరో జంబులను శుద్ధోపాథసులను, గడుగుకొని యాచమించి నికామభ -కీ 

సై, సరిశుద్ధచి_త్త త్తయె గురు, కాంతి చెలంగ నంబ+చాపున కాలా; 

వరవిధుల నెబుుముదుస ల, పురంధు ధు, లాబాల నెంత" 4 పాలు వమరంగన్. 

20, తొలుత భవాని కవ్వల విధు పియభూప.ణుం డై చెలంగి ని 

స్తులకృప నొప్పు శంభునకుం $ దొయ్యల (మొక్క_(గ నొ నటన్న చొ 

వ్వులం దలపోని శంకరుని $ పొందిక వెడ్క_ జెలంగు నంబకు౯ా 

లలితకు యొక్క_౯జేసిరి కల క్ర మరితి నభిహ్హ సద్దికై. ర్మ 206 

చ, నరవరపు త్రి యాదరముశనం బ్రైణమిల్లీ తలచే నిట్టులం 

బరొ! శుభేమూ ర్రి రివెన భవవత్నిక నీకును ద్వత్కు.మారకో 

త్క_రమునకుకా మహేళునకు $ గాదిలి ప్రీతిని మొక్కు. నాకు శ్రీ 
| 

వరుండగు ఫా శ్యామసుందరుండె $ భర్తగ నౌగతి సమతింపుమూా.!. ర 20/ 

క. ఆక్తారాముండె యగువర్కమాత్మ భవత్సతి యదెట్టు లగు ననెదవా ని 
యాత్మ ౧ దలంచిన చోం బర, మాత్మ యు మన్నించు దాని 3 ననియు యెణులసదున్ , 

మ్, అని ప్రార్టించుచు లేచి వి వ్ర సతు + లశత్యంత ప, రు మోదంబునం 

దనవెంటం దగ శాస్త యు న క్రమముగ రు ద్రాణిం గృతస్నా తంగా 

ein 

1 “హారము భ్యార్ళన ప్ర సృశకః” అని మూలము. “వారముష్యూకః గణికో శ్రమాకి అని శీ శ్రీధరా 

చార్యులు. 2 pd “గవానీం వందయాంచ కు (ప్ర గృవవల్నంభవాన్వితాం. అని మూలము, “భవస్యోపనర్దనశ్వం 

స్తీ కరోచితము రం” అని శ్రీ శ్రీధరాచామ్యలు. (6 స్రీ కర ర్య నుస్త్రైణా మేవ (ప్రా ఛాన్యమితిద్యోతనాయేతి. 

భవః విధిజ్ఞాః స్త్రీ శాస్త కుళశలాకో” అని వంశీధరి. 
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లొ 

నొనరించెక్ మణీ చందనాతుతలచే 3 నొప్పారు మాల్యంబులక్ 

గనక ప్రాంచితరత్న భూషణములం ॥ గవమ్రూంబర శ్రైణులన్. రో౭ 999 

అలరించి ధూవగీవంబుల నిచ్చి యనేకరూవములం దగుభ త్యం 
బుల బలుల సమర్చించుచుం బలువిధముల వోరతులను 1 బ్ర క్యెకముగన్. ౮౭ 

అర్బించెక బతియు_క్షలగు విపృసతులకు భ_క్షిని లవణసంయు క్షములగం 
నయ్యవూపంబుల + నళ్లై తాంబూలంబులను గంఠనూూత్త ంబు$ లను ఫలముల 

జెజకుదండముల నీచ్చెరున్రుగ నొసంగుచుం బూజించె ము కెదుశవులును దేవి 
కర్చించినట్టి మాశల్యముల నొసంగుచుం చెండ్లికూంతునకు సం$ ప్రీతి నొసల 

. నాశిషంబు లొసంగి రకయకర్టిబల యంది 

కకును ము _త్తెదునులకు నోీక్క_మగుభ' క్రి 

వందన మొనర్చి నిర్థాల్యముం దమిం గొని 

మున్ను పూనిన యమ్మౌనము ద్ర, వదలి. రా 301 

ఇక. ఆలయమునుండి వెడలం, గా లలనామణి యొక ర్హశక 'చిరత్న మణీ 

చ, 

ow 

జాలాంచిత ము,చదారుచు, లోలిం దగుపాణింగొనుచు $ నుద్యుమ మలరన్. ర 

తనకరపల్ల వం బలరం + దామెలమెల్లన వెన్క. వెన్క_కుం 

జనం మరాళ రాజగతిం $ జక్క_గనొప్పంలగం బోన్రుచుండా నా 

మనుజపతీం ద్రుపు త్రిక సగమధ్యుమం గుండ లమండి కానన 

గనుంగొని రెంత్ చి శో ముగ 1 తూవతిసూనులు నిండు వెడుకన్. ౫౦ 303 

. ఆరుక్ష్మి ణేకన్య + యమలరత్నాంచిత కనక మేఖలయు సొగసును జిలుకు 

చునునితంబము వయిం  గనంబడుచుండంగC బ్రాయంపుబిగువునుశ్రబయలువడంగం 

జేయుపాలిండ్లు విశచిత్రంబులుగ నొవ్చం4 గుంతలమ్తులు పయిశకొనునొ యనుచు 
శంక నొందినయట్లు 1 చపలమ్ల్డు లగు నీతణము లొవ్వుదూవంగ 4 నమరు సుస్తీ 

. తమునందగివింబఫ లసమాశధరరుచులను 
మొల్ల మొగ్గ ల౭భోలుచు  నుల్లనిల్లు 

దంతములు ర_క్తవర్లత 4 నెంతయుం దగ 

- వీరసమోహిని యగుచు $ వెడలె నెలమి. ౫౧౪ 304 
గలగల మోయు నందియల కాంతులు న గృతలంబు( గృమ్లుచుకా 

వెలికిని బాబుచుండ నాొకోవింతగం బాదము లుర్వి మోపుచు౯ 

లవితమరాళ రాజగతుల౯ా మజవీంచుగతుల్ చెలంగ నా 

లలనయు వామ నాందగి వోలాసము మర్చి ధరించినట్లుగన్ . ౫౨ 505 

న్్ గృవ్యాషాణి నాభృ త్యాంరత్న ముద్రో, ప్ భినా” అని మూలము. “రక్నముద్రా = 
© 

రత్నాంగుళీయకము” అని వ్యాఖ్య. 1 చిరత్నము ఇ చిధంతనమని యర్థ ము, 
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ద. కనబడి దేవమాయయొకొ 5 కానియెడ౯ా ధర నిట్టిరూప మొ 

వ్వునె యని గుంపుగూడి యళోముల్ దిశలందగు వీరులెల్ల మో 

హినియె యటన్న యూహ తము $ నెంతయు నెంచగం జూచి చాచి నె 

వనముల మోహ మొంది రఖిశమానము వీడి తదేకదృష్ట్యులె. ౫౩ 306 

మ, కులదై వంబును ఖా క్షనాచరణభం4గుల్ ఫపూన్మింబాటించు నా 

చలముం బన్ని స్ఫక్రీయ శోభలను గృఫప్మ్రస్వామి కర్పించుచుల 
గలవాంనై కగతుల్ చెలంగం జను నాకంజాతీ వీతంచి రా 

జిలు తద్ధాసము చెం (ద్ర పామిశతమె $ చెలాగరు వాల్చూవులన్ ౨3౪ 807 

2ము.తమచి_త్తంబులు థై ర్యముక వదలి విం$తం బూనియుండంగ భూ 
రవుణుల్ కేల ధరించియున్న గురుత; స్తుచ్చా తముల్ జాటి వే 

గ మహిం బర్వంగ దంతిఘోటకళ తాంగ రీ, _ ణివై నుండి మో 

హము ముంవకొ ధరణిస్థ లిం బడిరి యం శ్రా, షల విడంబించుచున్. ౫౮ 809 

వ. అప్పుడు. 809 

మ. తరుణీరత్నము పద్మకోళనిభపా+ోదద్యంద్యము౯ మెల్ల నక 

ధరణ౯ నోశంగ6 "జేయంచుకా మనమున౯ + చై త్యారిరాక కక నిరం 

తరముం గోరుచుం జూర్ల కుంతలవి తాగనం బాస్ఫపద్మంబుపై ం 

బరంగళా డాపలిచేతి గోళ్లతుదలం 1 బల్లాటుపోం ద్రయుచున్. ౫౪4 810 

కడ. వామకటాడుద్భష్టులను $ వచ్చి తేనుంగని మోహ మొందు నా 

భూామిపతి వృ జంబు నొకళపోపేక సిగ్దునం గాంచె నంతలో 

నే మహనీయమూ_ర్రిందగు 4 కృష్ణుని దా నెదం గోరుసంతత 

శ్రీమహితుం గనుంగొనియెం 4 జిత్రమనోరథముల్ ఫలింపలన్. ౫౫ 811 

(ఫి శీకృమ్ణండు రుక్షిణెం దనరథంబువై నెక్కి 0ంచుకొని పృయాణముసాగించుట. de 

చ. తనయరదంబు నెక్కంగ నీతాంతకుతూహాల మొందుచున్న రా 

ట్రనయనుగాంచి కృష్ణుం డహిశతకీతిపాలుర లెక్క చేయ కా 

జనపతు లక్షై కన్షొనంగ 4 సాహసమూని సుష వర్ల కేతనం ; 

బున దగు స్యందనంబుపయిః $ చొల్పుంగ నెక్క_లలేసి వేడ్క_ మై. ty 812 

(Ge జ్ చ రథ yt జ | 1 “యశస్విన స్తత్కృృతవ్భాచ్భయార్షితా౯” ఆని మూలము. “తత్కృతోమాయా ప్ర తీతిజని 

శోయోవ్యాచ నృయకికామ స్తే స్తేనార్దితాకి అనిటీక. 2 “పేతుక్షితె గజరథాశ్వగతావిమూథా” అని 

మూలము. 8“ఉత్సార్య వామకరజైరలైకానపాంైః ప్రాప్తాక హి,మయెతశన్ఫపాక దద్భృశేఒచ్భు 

శంసా” అని ఘూలము, | 



౫౮. | దశమస్క 0ధ ము. 961 

ఉ. వంచక మధ్యసంస్థనిజ) భాగము 7 కొనిపోవు సింగమ 

౮ 

er 

శుంచక రాజలోకము నేపూనవరా క మ ములనిల ణా 
౧౧ కా. ౧౧ ౧౧ 

గాంచనచేలుం డాబలముూఖ ప్రకటాహవకూరు. లెల్లం బొ 

ముం చొగిం బ్ర్యోత్సహింపగ న్మపాత్మ్మజం గైకొని పోయె మెల్లంగన్. ౫౬ 318 

. దురహంకారము గ్ర మియున్న జననాీథుల్ మాగథాదుల్ తముక౯ా 

హారి లెక్కి_౦పక రుక్షి ణం గెొనుచు నొ$య్యారంబునం దచోవంగా 

స్థరమౌా స్వాయయళంబు తగ్గుననుచుం 4 జింతించి యోర్యంగ లే 

క రయంబొప్పంగ నొక్కటం గని ర$ కార్యంబు. జింతింవంగన్. ౫౬ంట 314 

బిరా! ఛానుష్కలలోం బేరుంగని యున్నమనలం 1 బృధథివిశ్ళరులం 

జీరికిం గొనక మృ7ం ద్రుని, సారయళ ౦బుకా వృకాళి 1 చక్క_ం గొనుగతిన్, ౫౭ 

తరుణి౯ హరించి గోవులు, పరుగిడు చున్నారు వారె 4 పరికింపుం డిని! 

ధర నస ద్వ మేసికి బరాకమం బేటి! కనుచు $ వగచిరి వెలుచన్. ౫౭ 
స్మా yy 

స్థా శర 

ఏంబదినాబవయ ధ్యాయము 
OO 

అర్ర నీ కృష్ణు నడగించి రాజు లోడుట. రిఆా- 
rd 6 

. వారెల్ల రిట్లు చింతా, వారిధి మున్దుచు నితాంత ఛయకృత్ర్ గాథ 

సారపరీవృతమతు న్, యారోహించిరి స్వవాహ$నాళం గడంకన్. 6 317 

. ఉరవడించి తమమ+హోన్నత కవచముల్, దొ"డగి బలము లెల్ల గఢదోడం గొలిచి 

నడువ ధనువు లూనసోనారాయణుని వెంట దగిలి శేపుసూపి 1 తన్నింగొనంగ. ౧ 

. యదునేనాపతు లావిధం బెజింగి యత్యంతోత్సవంబొప్ప ఫీ. 

తిదయత్నంబునం జాపథారులయి వృళథ్వీనాయకుల్ వమూర్కొనం 

గ దగా వచ్చుటం గాంచి కార్షుకములక $ గాఢంబుగా దీటుచుకా 

బ్రైదర ద్రాతము' గూర్చి వారి శదురై. ఫ్ పంచాస్యనాదంబులన్ . 9 319 

ధరణి౯ వోస్టమము నింపుచు, నరుల౯ మూార్కొనిరి; వారశదగుసన్నాహం 

బరయుచు శత్రు మహిపతు, లురుపౌరుష మొప్పం దాంకి 4 రుద్ధతి మెజియన్.. 

అశ్షవృష్థంబులేయందు ౫జస్క_ంధములయందు సిందన$ములకు నడుమ 

నుండి యుద్ధము చేయు $ నుద్యమమందు నేర్చ్పటులు గావున ము
ది+రములుభూ ధ్ర 

ములపయి వర్ష థా్రోరలు గురియించెడు నట్లు మార్చణవృళ్టి $ యాద వాళి 

పయి గురియించిరి $ పటుతర సాయకచ్చన్న మై తగువతి + నేనంగాంచి 

. చారువుధ్యమ రుక్మిణి (3 సాధషసమున 

విహ్వాలాంబకయుగళయొ (| వ్రడయుం దను 

శాం-భాగ 46 



862 న్ఫీ 

FIR 

_ తనివచియింవరాని బనాుఎ+ళ ర్తిని 

. పలికిరి వార లెల్లనాకీభ ంగిగ నూజడంబేయు కోరి తో; 

శ తౌండవకృష్ణభాగవతము_, [ఆ. 

గాడ. శ్రా శళశుమోమును $ నోర్కిం దీర్చు 

నన్న భావముతోోయంగ 4 నపుడు గాంచె. ౪ 82] 

తనుంగనువామనే త్రం గని $ తామరసాతుండు _వ్రేయని! మనం 
బున భయ ముందంబోకుము; రపు వ్రకరంబుల నీదుబంధులం 

దునిమెద; నిప్పుజే కనుము $ ధూ రులు గావున మార్కొనంగ ని 

నని చన వచ్చినా రనుచుం $ గోమలసుస్తి త మొప్పం బల్కుుచున్ ౫ 999 

. సతి నూజడించె గదుం డృచ్యుతు నగృజుం డాదియైన 4 శూరవరుల్ స్వ 
వతిషముల శూరత యృివ్వితమునం దమనన నొంచు+విధముం గనుచున్ . ౫౪ 

దానికా సై రింపక రిపు, సనలవా దంతివితతి 4 సింధుజరథసం 

తానముల బాణవర్ష ము,చే నెంతయు వీనతం గనం 1 జేసిరి వూన్మి_న్. ౬ 824 

అరదమ్లులం దున్న $శయాకూరులయు నాశి(కులయు గజాళులం $ గూరుచున్న 

వారలయుం౯ దలలు $ వరకుండ లకిరీటము లను జారూప్టివీములను వెలుగు 

నవి బాణముల చేత $ నపుడు ఛేడింపంగంబడి కోటులుగ ధరక బ్రాల మజీయు 

ననీగ దాచాపయు 3 గ్సై_న్హముల్ ముంజేతు లూరువ్రుల్ పాదము లురుళ రాఖి 

. హతులం దునుయగుచుం గూల న+య్యవనియందు; 

ఘాోట కాళ్వాతర్యవ్రాత $ కుంజరో. ప్ర 

ఖరశిరంబులు మజియును $ గాలుబంట్ల 

శిరము లట్టులె పడి కడుం1 వొరలుచుండె. ౮ ఏ2ర్ 

. అరుల జయించుకోరికల $ నాయదువీరులు వృష్టిముఖ్యు లా 

దురమున నుగ్ర పౌరుషముతో గడు నొంవంగ వీర మాజంగా 

నరిశరహన్యమానమగు $ నాత్మబలంబును గాంచి చాల సం 

గరవిముఖత్వ మొంది నృవష కాంతులు మాగధముఖ్యు లార్తు లై, ౯ ౨26 

. వెనుకకుం బోయి యొక్క_యెడ ? వేడుక లెల్ల నడంగ రుక్షిణం 

దనకు నొసంగు వారనుని 4 థారణిపాలుండు భీష్యకుండు నా 
తని తనయుండు రమృనంగం $ దాను విభూతిచెలంగ వచ్చి య 

వనితను గృన్షు డెత్తుకొని $ వారనిపౌరుష మొప్పం బోవంగన్. ౯4 927 

. కనుగొని తేజమెల్లను వోకావికలై చన నాతురంబు వై 
ఫొనం బ్రవమదంబు వీడిచనం + గోరిక యంతయు వముగాయగ నా 

ననమొగ నెండిసోవలగ మనంబున. గుందుచునున్న చైద్యు నిం 

(బ్రుంగినవానిం జూచుచున్. ౧౦ . 528 

నిల నిటు చౌర్మనస్యము వీహాంచుట యర్ష్హ మె ఫూరుపో_త్సృమా.... ఒం. 



౫౮] దశ మస్మ్క్మ 0ంథ ము, 568 

తలంగుము దాని నింక6 దనశ+థారుల సల్లం బ్రియా ప్రియంబు ల 

ముల వరుసం గనంబడుచుం $ బోవుచు నుండున వస్థీరంబు లే. ౧౧ 829 

మ. స్థీరతం గాంచదు వానిలో నొకట్యుక $ సిద్ధం విదా; నము మో 
భరణీశా! విను న ర్హకుం డొకండు పోద్యానై పుణం బెల్ల నె 

ల రకుం జూవంగంయబూని దారున్రున బాలక లీల నిర్మి ంచి య 

బ్బురమౌ నంచు జనుల్ గనంగ నెటు త్ర్శవ్వుక స్వేచ్యమై నట్లుగన్ . 390) 

క, జను. డిశ్వారవరతం త్రతం గనుటకా సుఖదుగిఖములను $ గాలవశమునకా 

గనుచుండు నింతియే; మణీ,యును ,గ్లొ త్రదిలేదుసు 1 "మొకండును 'తేండా!.331 

చ. అని వచియించి రంతట జ రాత్మజుం శోశిశుపాల! కృష్ణతో 

మును పదునేడుసార్లు బలోముల్ గొలువ హరి నొంవ నెంచియే 
చని పురి ముట్టడించితిని 4 శౌర్యము జూపిత న న్నెలుంగపె 
విను మింక నేమివెప్పుదును $ వింతగ నొడిత్ నన్ని సారులున్. ౧౨౪ 882 

క. బ్రిరువదిమా। డట హాణు లురుబలసంవన్ను లును మీదుద్భామమునం జా 

విరి సాహాస మోరాజా!, వరాజితుండ నైతి నైనం? బట్టు వదలేేన్. ౧౩ 8388 

క, మణియును నేనలతో నే, రజ బోయి రణంబుచేసీ $ దివిజులు భేదం 

బణీముణీ గాంచంగ గల్పిక్క్ నెటీ సోదరయుగము నెట్లా $ నిజమిది తేండా!. 

క, వినం బరాజయమవ్వుడుు కాని జయంబంది నపు+కాని వగం దమికా 

నే నొంద లేదు సుంతయు, నైన నదృష్టాన్నితిమగు 1 నాకాలంబే. ౧౩౪ తితి5్ 

క. మనుజులను సుఖమొదుకిఖ మొ, కనం జేయుచునుండు నని నిగకామమెణింగి యే 
మన కుండితి నని యెఅుంగుము కనుక నె యూసాంవరాయిోకంబున యందున్., 

*సీ, వీరయూధపనృవీావితతి! యూధపులము గాం జెలంగియు + సమరమందు 
నత్యల్పబలులగు $ యాదనవ్రల్ శ్రి కృష్ణ పాలితులౌట నిప్పాట మనల 

నోడింవం గట్టిరి శ మూడ నీయది ప వతంత్ర మే యనందగుం $ దప్ప దనుచుం 
దోంచుచు నున్న వీ$నీచశ త్రువులును దమకుం గాలము శుభ 4 మమరువంగం 

ఆ. దగినదాట మనలం 4 దటునుంగC గల్తిరి మనకు గూడ నట్టిమాడ్కా సమయ 

మరుగుదెంచి నవ్వు + డరుల జయింతము, డెందమందుః గుందు 4 బొంద నేల, 

చ. అనియిటు మేలుకోరు తనీయాప్రులు వల్వురు బోథ చేయయగా 

మనము కలంక౭దేణ ననశ+మానము వాయంగ సీయప త్త తనం 

బునకును సానుగుం డగుచు 4 బోయెను జె జై ద్యుండు మృత్యువ క్ర, ముం 

గనని మహీళు లెల్ల స్వని?కాయ్యములం గన నేగి రంతటన్. ౧౭ 8ఏ3 

చ. తనసహజక౯ా మురాంతకుండు 4 తా బలిమిం గొనిపోయి రాశ్సం 

% “ఆధునాపీపషయం సర్వే వీరయూధ వయూధపా9” అని మూలము, 



864 న్తీ శ్రీ కౌండవకృస్ణ భాగవతము (అ. 

బనం జను నవ్విథధానమున 1 నన్ననుడి౯ విని నైయలేక కృ 
స్తునివయి వైరముం గొనిన 5 కూరుడు రుక్సి యు సంగరంబు చే 
యను మదింోరి యప్పగ జశయంబునం బావుకొనంగ నెంచుచున్, ౧౭౪ 889 

. ఒక్క_యణొ  హిణనేన $ యుక్కుమిగిలి 

వెంటరా( బోయె గృష్షుని 5 వెన్ను దన్ని; 

యమృవో బావా వప్రుడు శో4రాసనంబుం6 

దాల్సి కవచంబుందోడిగి యెంఠతయును బూన్మి_. ౧౮ 940 

. హరికృత్యంబున కొర్వక, దుర మొనరింపంగ వేడ్క 5 తొందజపెట్ట౯ 
బరుగిడుచు నెల్ల భూభ్భృ,ద్వరులు వినం బల్కె నిట్లు $ బవరమున హరిన్, ౧౮౮ 

పారిపుచ్చక యోారుకి యు మరలం డని నమవలయు + శూవరులా రా! ధా డ్య బా 
పురిం జొరం బ్ర తిజ్లం దీర్చక, యరుదాూగం గనుంగొనుండు నామవావావ మిచటన్, 

పతన యిది సూనృతం బని, మత్ నెన్నుం డనుచు6 ఒల్కీ  మండివడుచు దు 

ర్మతియాటం గృస్హు నెటు(గక, శ తాంగమునం గూరుచుండి + సారథి కనియున్ . 

ర ఘాోటకవర్యంబుల నే చోటం గృహ్షుండు మెలంగయం 1 జోద్యంబుగ నా 

చ, 

. మందమతి! త్వదున్నదము $ మాన్నెద నిష్టుణ మూాయకాండవై . 

చోటికిం బోందోలుమ యొక,యాటనగ నంగర మొనర్హు 9 నాతనితోడన్. ౨౧ 

వాలిియలిం బలీ విరాలుం గాని $ చెచ్చెజుం బోయిడు దువబుది గో 
వుల నిరతంబు గాచుటను $ బుద్షియె లేని యతండు నోట దో 
ర్చలమున విజ్జి వీగొడిని $ వాని బలం బడణగించెద౯ా మదు 
జ్ఞ ఏలపటుసాయకంబులను 9 జక్క_(గ జూడుము నాదువంతమున్ ౨౨ ' ఏక 

అని యిటు లాకుబుద్ది వర$మాత్తుని యద్భుతళ_క్రి యిట్టదా 
నని అెలియంగ లేక తననయా[గృ హా మే కడుం బల్క_రింవ నే 
వున నిటు తుచ్చవాక్యములం $ బూని వచించి రథం బొకండె వే' 
చదనంగ మవోత్తు వెనొ._నుచు $ శ “రృముమిాజంగంబోయి యంతటన్. ౨౨౩ 

. నిలునిలు మెందు బోయెదన్రు 4 నీవిక నంచు మురారి. బిల్చె; దో 
రలమునం జావముం దిగిచి $ బాణవరంబుల మూయ లత్యుళు 
ద్ధులు వెలయంగ నాళు నృవీధూ రుడు శ్రీహరి మేన నంతేట౯ా 
నిలువక పల్కె_ నిట్టు లిట నీలుమ యోయదువంళపాంసనా!. ౨౮ 847 

: ఒక్క_తణంబు మాయొదుట $ నుండుము నిప్పియె యోరి మోవకా? 
యెక్క._డి కింకం బోమెదిటు 1 లేపు చెలంగ హావిస్సుగాక మ 
ట్రిక్క_డం బొంచియుండియె కు లెళ్వరింగొల్వంగ రాయ మత్స (సక 
జిక్కె_ నటంచు మ్రుచ్చిలితి $ స! యిది పంతమె యెన్ని చూచినన్: ౨౯౪ 840 

| 
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యెందును గూటసంగరము 4 నే యొనరించు స్వభావమొప్పి నీ 
వుందువు కాన మామకి మోహో గృ ళరంబులు నిదుమేనుః జీ 
ల్పం డొరలాడ భూమివయిం $ ఫౌతముం గాంచక ముందె ఇ బ్రైపీన్. ౨4 849 

. వదలినం _బ్రుణముల నిలుచు $ బాటన నయ్యవి పాయు దవ్పదం 

చదలిచెె నాదురు కులకు $ నమధునూదనుం జేవగింవకే 
వదనమునందు సుస్తీ తము వర్తిలుచుండ6 దదీయ చావముం 

చి, దరము లేనీ శత్రుం ంచి మణి $ బావుబలంబున చా బాణవమట్కామున్. ౨౬ 350 

. ధనువ్రునంగూర్చి వై చి గురుశ1దర్చమునం దగంరుక్తి మేను నొం 

చెను మట్ సాయశకాస్థ్రక ముశవెతనె నాల్దుతురంగముంబులకా 

దునిమెను రెంటు సారథిని $ (ద్రుంచె గర శ్రీ తయంబు చే ధ్వజం 

'బును బడనేస నంతం (గు గ్రుథ 9 రాపత్వ తుండు కొ తచావమున్. ౨౬౪౮ 805! భారపు లుం కర్త 4 
నీ త్వరపడి యెక్కు_ పెట్టి గురూ బాణము లి దోౌగ్ని చదానంనార్చి శ 

' హారి నలయిం చె; మారణము $ లంగము గాండినమూత్ర, నే భయం 

కరళర మేని తద్గనువుం (గ్ మణ ద్రుంచెను రుక్ష్మి యు మహ 
తత్తర ధనువాక్క. దానిన $ చాసని చెండుగర 'జేనెం గృష్తుడున్., ౨౮ ౩02 

. పరిఘుము శూలచర్మ ములు ) పట్టిసళ్ క్త _క్తన్టినీతో మరంబు లా 
తురమున రుక్ష్మి శ కొనినం ఫ్ దోడచనే వానిని జెంజె నాయుధం 
బురుగతి చేని వాండుగొను $ నుగృశరంబుల దానిం బూన్మి_ నా 
హరి దునుమాడుచుండా; నత $ డాగృవహమూని జిఘాంన సై కొనన్, ౨౯ 

. వటుతర మౌకృపాణమును +) బాణి ధరించి రథంబునుండియు 

త్క_ట గలిపోణుంగా నుటికి 1 దావవుతాశను మ్రింగ గోరి యు 

క్క_ట శలభంబు పోనవుగతిం $4 గంజవిలో చను స్యందనంబ టె 
చటందగియుండు నచ్చ్చటి3 $ సత్వర 'మొవ్చంగం బాణం బూనికన్, ౨౦ 304 అలీ 

. హరి తనపైకి వచ్చు నృపు+న గ, తనూజుని యుద్యమంబుం గా 

వరమును "లోయ దలంచి శిత$బాణములం బరణించి చర్మ ముకా 

గురుతరఖడ్ల్డము౯ దునిమె $ కో ణివయిం దిలలంతలై 4 పడక౯ా 

ద్వరపడి తీక్త ఖద్దమును % వాని వధిం చెడుకోర్కి_ ౫ 7కొనెన్, ౩౧ కిర్రర్ 

. దాననహంత సోదరుని $ ధర్శగ్భవాంబును బేరం బంవంగాం 

బూను నటం చెటీంగి భయశముం గని చిత్తము త త్తజింవంగా 

మానిని యన్న6 గావ మురగమర్షనుపాదసరో రుహద్న్గయికా 
దా నెదం గోరి వ్రాలీ కృహాదప్పక కల్ద వచించె నీవిధ్ధిన్, 3౨ లరీh 

వ్ర చనా! వ | | | అప్రమేయాత్త!, దేోవాదిదెవా! చ్రభూ! కల్యాణ! యోగశ! + కమ్రదీర్ధ్య 
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Gil, 

శ్ర తాండవకృష్ణభాగవతము [అ 

భావూ! జగత్పతి! $ (శ్రాతను వధియింవ నర్హ్యముగాదు నీ1కనియె; నిట్టు 

లతోభయంబున6ం దనీయంగముల్ వడశంగ వగ మోముదమియు + వాడిపోవ 

గద్దదస్వర 'మొవ్చఠేగా సాధ్యసంబునం గనకమాలయు జాజుల గా గృహీత 

. పాదపంక జయుగళ భె $ పత్ని యుండC 

గాంచి కరుణించి రుక్మి వోధించుయత్న 

మచ్చ్యుతుండు మాన్వె నంత నాా్రహూరి యసాధు 

కారియగు వానిం గైకొని $ కరుణమాని, 3౮౪ విర? 

. తనవసనంబున బంధిం, చెను జంవలోం బూను క తోచేతనె గడ్డం 

బును మాసలం గేళములను, గొనకొని యవశిషస్టములుగ 3 స కడంకన్, 

ఒనరించె విరూవ్రనిగా, వనజాతుం డిట్లు చేయ 1 వారనివ్లూన్కిం 

గొని యాదవవీరులు శ, తు, నికాయములం గలంచి $ తో“లిరి వెలుచన్. 3౫ 

. సరసీరుహలతలను గుంజరనంతతి గలంచు నట్టిగీచందంబున నా 

వరవీరులం దోలి వెనక్కా హరిచెంతకు వచ్చి రుక్సి $ నటం గాంచి తగన్. 3 

. వనరుహానే త్త చెంతందను $ వె వ భవమాటి వికార రూవతం 

గనంబడుచులో హతుండె యనం $ గాం దగినట్టి యవస్థనున్న రు 

కినిగని లోకళనాథుండయి 1 మించుహలాయుధుం జాత్త లోం గృవం 

గి వసనాఖిబంధనము 1 గృక్కు_నం బాయంగం జేన్ యంతటన్. 3౬ 361 

భగవంతుని శ్రీకృష్ణుని నగథారిం గాంచి కృష్ణ! 5 యర మనంగా 

దగ ద్ వొనరిచినవని యి,ది గడు జుగుప్పిత మె యావ మదిం దలపోయన్, 

. తలగొజీగి చుబుకకేశంబుల వవనముచేనీ రూవమునకు౯ వికృతిం 

గలిగించు టయన వధ మగు, నిల సుహృదయులకు నిజంబీయే యగుం గృమష్టా!. 

, అనియిటు వాక్పమత్క్మృతుల $ నయ్యనుజుం గని దూజి రుక్షిణిం 

గనుంగొని వల్కె సాధ్వి వినం $ గాం దగు నావలుకొండు (ఆతకుకా 

చనువువయిక౯్ వికారత గోనంగ నొనచర్చె నటంచు మ వసూ 

యను గనంబోకు మాత తృకృతకమై తగు కర్మ ము సర్వభ ంగులన్. 384 864 

. ఫలము లొసంగుంబూరుషుండు + పావఫలంబులం బుణ్యకర్మస స 

తృలములం గాంచుచుండు నొకకభ ంగి మజొక్క_ండు చేయయజాలం డీ 
వలుకు నిజంబు; రుక్మి కిటం + బాటిలనట్రి ఫలంబు న్వెచ్చమైం 

డొలిజనింజెసినట్టి దగు $ దుష్క్బృతసంభ వమే యగుంజుమిోా!. 3౮ 865 

, అని యనుజన్తు6 గాంచి యిటు + లాహలి వళ్కె_ వథార్హ్హదోపముం 

బొనరిచియున్న బంధువును $ బూని వధింవంగ రాదు ; చిక్కి_నం 

జను మనివంవంగా వలయు 4 జచ్చినవాంజె సుమో యతండు తా 

నొనరిచినట్టి దోషమున $ నుద్యమ మింక నదేల చంపంగన్, 3౯ 866 
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క. అని సోదరుతోం బల్కుచు, వనితామణిం గాంచి మజీయుం $ బల్కె_ను ధర్మం 
బును విని మ, త్రియులకుక్ , వనజాసనుం డర్హ్హమనుచు $ వారక వలికెన్, 3౯౮ 

క. ఘోరతర ధర్మమ య్యాది, భూరమణుడు చంవుం దోడలబుట్టువు నై నక 

థఛారణి నీధర్శం బే, వారిజనే శ్రా! చెలంగు  బావుజపం కిన్, రం 365 

వ. అని పలికి సోదరుంగాంచి యి ట్లనియె. | 359 
సీ శ్రీ శ్రిమదాంధులుగాయగC $ జెలయగు రాజులు రాజ ్రభూవి_త్త త్రముల హాతుశనవ్రనను 

విమాన తేజస్సకమాయత కారణమునను వేజ్ హితుశవ్రునను బంధు | యోషి 
వుల దూలపుగ్తురు 4 జలజాతు! మన కిది యర్హమా యనివల్క్ ృయతివతొ్డం 

బలి; సాధ్వవుణి ! $ వవునున నాక్తాభిమానము గబ్టుపాగమరుని యట్లు 

లే, లనుదినము సుహృదులకు సత్యంతభ ద్ర 

ముల నహితుల కమంగళేములను గలుగ 

దలంచుచుందువయే భూతకశములవయి నొక 

విధముగాకయె క్వద్బుద్ధి 1 విషమమె యగు. ౧ర్న 370 

క. మతివిషమత గాంచిన నో,యతివా! సాధారణులగు $ నట్టిజనులతో 

జతచేయం దగు నిను నే, వితమందువా తెలియ. బజతుశవిను మిక క్రొద్ధన . 

పీ, దెవోత్త మాను లై స్థిర దగునరులకు సుహృదుం డె సీతంయపీంయ$నువృూదు దెకయ 

నగు నుదానీనుం డయేచమరు సీమతిమోహ మలదై వమాయ చెతగలులణగ బేయం 

బడియుండుందలపోయ భామినీ! యీయదినమూయయేయగుజామి$యీయనంత 

జీవరాసుల కెల్లం $ 'జెలంగునంత ర్యామి యాత్మ యొక్క_ండగు 1 నైన నుదక 

ఆ, ములను బ్రతిష వులించు $ నలచంద్రుం దొకండయ్యుం 

చెక్కు_బింబములుగ $ "లెక్క నేయ? 

దగియెయుండుం గాజె + గగనము ఘటముఖ 
ములను 'బెక్కుచందములుగ నక్సై. ౪౩3౪ 972 

క, పామరులు బేవాభేదము చే మణి యొక్క_రునిగాంగం + జింతింతురు సు 

మూమాన్యుం బరం జ్యోతిని |శ్రిమహితుని శుద్ధు సర్వ నవ్వు ననంతున్. ౮౪ 

వ . ద్రువ్వప్రాణగుణరూ పాధిభూతాథ్యాత్తాధిదై వతాత్మకంబై యుత్పత్సివినాళ 
ములు గలిగిన యీదెహ మవిద్యాయోగమున "నాత్ర, యందు గల్పితంచై 

దేహికి సంసారమును గలిగించుచుండు. పురం థ్రీ, మణీ! వ ప్ర శాళ్యంబువ కాగకంబు 
నయి యుండునృగ్రూ గరావములకు6 చి కాళకంబు ఛాస్కరాధినంటై యున్న చందం 

బున భూలేం ద్ యాదుల ప్రకాశ్ మాతే త మై తన్యాయంరత్త కంచే యయియుండు. 

అట్టులౌట నాశ త్ర భిన్న ద్రవ్వంబు లెల్ల మిఖ్యాభూతంబులు గావున నవ్వానితో 

నాత్మకు సంయోగవియాగములు కలుగయజాలవు. కుహూూనామ కామా వాస్యా 

యోగమున జంద్రకళలకు త్రయము కలిగినను జం ద్రునకు నాతయము కలుగక 
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యుండుచందమున జన్మవృద్ధ్యాదు లెల్ల దేహవికారములగుం గాని నిర్వికారుం 
డగు నాత్మ కు నవికలుగవు. స స్వప్న మునందలి పదార్థము లస్టి లస్సీరము లై నను ని ద్రించు 

పురుషుంయ భోగభోగ్వభో క్త కలను గనుచుండు తెజంగున జ్ఞానహానుం డగు 

పృరుషుండు సంసారమును బడయును. అట్లుగావున నోసాధీమణి! యజ్ఞానజని 

తంబె యాత్త శోషణమోహానములం గావించు నట్రిశో కమును ద త్షజ్ఞానము 

చేతం ద్యజించి శాంతము గలిగియుండు మని యిట్లు భగవంతుడగు బలశా 

ముండు సంబోధించుటయు నావైదర్శి దూఃఖంబువదలి తత్త ఏజ్ఞానము నిర్ణయించు 

బుద్ధి చేత మనశ్నాంతం గాంచె నంత. ౫౦ వై 

హరి తనస_త్త్వలేజముల 4 నట్లుహరింపగ రుక్తియుం గే 
బరమునం 'బ్రూాణముల్ నిలుచూభంగి నొనర్పుట లో౭దలంచుచుకా 

రము విరూపతం గలుగఠగా నొనరించుట కుమ్మలించుచుక్ 

బరునిం బరాభవిందం దనవట్టినవట్టు చెడం గృశించుచున్. సం 8/5 

దుర్శ తిం గృష్తుని $ దురమున6 జంపక యనుజాతం గొనిరాక 3 యాత్మే నగర 

మగు కుండినప్టరంబు'నందు. గాలూనంగం దలపోయ ననుచు. బంతమునం బ్ర తిన 

వట్టి నిర్భరకోపాపరినృత స్వాంతుండై యట భోజకట కాహగయమున నలత 

ఫురమునే నివనీంచె; $ భూపతులకా యుద్ధమున నిట్టులోడించి $ మురహరుండు 

భప్మ రాజకుమారిక $ విమలసుగుణ, రత్న భూషితరుకి ణి $ యత్న మొప్ప 

చార కాపురి6 చేర్చి శాక స్తహితరితి, బెంజ్రయాజెను మౌానులు 1 విబుధులలర. 

. అంతట దార కానగరీమందు( జెలంగశు యాదవో త్తముల్ 

సంతేస ముప్పతిల్ల దనుజ పృవరాంతకుండై న కృష్ణునం 
"దెంతయు భావముల్ తనర 4 నెప్పుడు మేలగు నంచుం గోరుట౯ా 
వింతగ నెల్ల గహాముల 4 వీథులం జక్క. నలంకరించుచున్. ౫౮ 877 

. వేడుకలు వేని రెల్లెడ + వెలందిమిన్న 

లక్షై పురుషులు మిక్కిలి + హాగ్ష మలర 

వెలయు మణకుండ లమ్ములం గ్ నలం తాప్ప్చీ 

తమమనో భావములం ౩ జెల్సి 5 రమలగతుల. ౫౮౪ 878 

. హరికిని రుక్షిణికి మనో, హరవస్త్రాభరణ ముఖముీలగు కానికలకా 
బరమాదరమున నొసంగిరి, సుర్ "నుయ్యి శ్ర శతు 3 పుం గాన్విత మై. ౫౫ 379 

, అనువమచి త త్రమాల్యముల 4 నంతట నొవ్వుచు రత్న తోరణా 

ఫీని గడుమించి స్వర్దవురోలిలల నెల్ల. దృణకరించి యు 

వెను గసకలారవంబులును $ చెంపును సొంవును గూర్చునట్టై న్లో 

ఛ్నను మలాజలం గలిపి 1 భ వ్యతమాంకుర రాజి చల్లుటన్, ot 890 
rr 

* సకలారరంబులును= అన్ని ద్యారమలయందు. 
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అలరారుచుండె నెంతయు, జలవూరితకుంభ ములను * జాలుగనిడి మం 

గళ దాగురుభూపంబుల, వెలయించిరి దివము లొగి $ వింతగ నలరెన్. ౫౬ 

. వుర మిట్లు శృంగారీముల విలనీళ్లెను బెండ్రికిం బిలువ సం ప్రీ తివచ్చి 
నటిభూభుజాలవా $ హా నువర్యుంబుల మదజలములం బురృమూార్ష్తము లొోగియ 
ర అలి ( ం రా 

దడుపంగ౭ బడియుండె ) ద్యార ఫాగంబులం గదళ కాపూగవృకతుములు నిలుపం 

బడి చూడందగియుండె 3 వై వాహీకోత్సవములం బురవీథులం $ గలయం దిరుగు 

. చున్న కురుస్ఫంజయవి డర్భకసన్ను త యదు 

కుంతిబేశీయశై శేయు $ లింత యనంగం 
దగని సంతోషమున నొప్పి 4 తారుసకల 
జనుల విలసిల్లంబేనీ రా శ సమయమందు. ౫౮ 852 

. హరి యిటు రుక్షిణి౯ బలిమి $ నందలుచూడ హరించి భూధవో 

ఈత్క_రము6 గలంచి ద్వారకకు $ డాం జనె నంచును వందిబృందముల్ 

ధరణిసురో_త్తముల్ హారి యుశదార చరిత్ర, ముం బాడుచుండ నా 

దరమున నాలకించి నృహతల్ల జు లవ్పెకవౌంది రెంతయున్. ౫౯ శిరిలి 

. మనుజపతీం ద్రకన్వక లుమూనుషమా హరికృత్య మెన్ని నె 
వనముల విస్తయంపడిరి $ మానిని రుక్షిణ్ శ్ర, స్టింశ్ జాతం జ 

క్క_నివిధిం బెండ యాడి తగు కాంనన చేలుని గృష్లుం గాంచుటకా 

జను లటనుండు వారు కడు 4 సంతసమవుండి చరించి రున్న తెన్. ౬౦ ప్రి 

బలప్ర చ ఆర్టు 

ఎంబదియైదవయ థఛ్యాయ ము. 

ర్తి రుక్షిణీకమారోదయము. థతా- 

. మును పలభాలలోచనుని $ భూరిరుడగ్నిని దగ్గులైైన యా 

మననిజుం దీశ్వురాంళశమహిమంబున నొ-వె వృిసలారువాండు స నం 

హాననము నొందలోరి హరి ? న త్తటినే గోరణంబుం బొ చ్చెనం 

త నతండు రుక్సి ణీసతికిం శ దా సుతుయడై జనియించెం గ్రమ్మణన్. ౧౪ 8ి3ర్ 

హారినీర్యంబున జన మండి కడు విశఖ్యాతుండు వద్యున్ను. డై 

హారి శేమాతృము శ్రీసిపోవ క్ర సవా ఖ్యాతి౯ విడంబించెె ళం 

బరుండకా దానవన్రం డామనోభవునకు౯ $ ద్రిత్యర్థి తా నౌటం ద 

త్ర తృ ్సరుయే భూమిజనిం చె నం చెతిగిస్వెకచ్చారూపవు డై డె వాల్చుటన్. ౨౪ 886 

. వురుడువాయకమున్నె 1 మ్రుచ్చిలి కొనిపోయి సంద, ంబులోవై చి 1 ళత్రు బాధ 
వ్పెనంచుం దలంచి తనగ్ళోహమున కేశా నాశిశుస్రును బలములరు నట్టి $ మత్స్య 

మత్స్య మొక్క_(డు (మి మి,0౫ 9 మత్స జీవులు కొంద అరు బెంచి వలయొడ్డియబ్టి 

శాం-భాగ-47 ® 



870 నీ 

చ. 

శ్రీ తాండవకృష్ణథాగ వతము (6. 

ములను బట్టుచు దాని  బలమున(దగుదాని6 బట్టిరి; సైవర్హు] లీట్టులొక్క_ 

. కొన్ని చణలబట్టి యందున్న వాన్ని లోన బెద్దదిగానున్న 4 మీను దాని 
గానికగ శంబరాసుర$కాంతునకు సమర్పణము చేసి శెంతయు 1 నర్హ్ల మనుచు. 

. పాచకు లాయుపో త్రమము (1 బల్విడి పాకగృహంబుం జేర్చి లోయ 

దోంచు కుతూహాలంబునను + దోడనె శస్త్ర దానియంగ మెం 

తోచతురత్వ "మొప్పంగ మహాోద్యమమూనియె తున్క లై పడకా 
వే చవి 7కిెనం జడిపి + వింతగం గాంచిరి బాలు నొక్కనిన్. ౫ 898 

ఉదరాంతరమున బాలకుం డుదయార్కు_నిబోలి యొప్పుకచుండం గని ప్రీ 
తిదగ౯ మాయావతికిలా, సదయం గొనిపోయి యిచ్చి? చని రవ్వారల్ స్య 

రతియగు నావడంతి మును 1? రాతసనాథుండు శంబరుండె యా 

సతిం జెజపట్టి యుం చెం బరశచారిక గాంగ మవానసంబునక్ 

బతి మరలకా జనించునను 1 నమ్మక మూనియె యుండా నామె య 

పృతిముని బాలకుం గనుచు $ రమ్యుతనూరుచిలోం దలంచుచున్, ౬ 89) 

. పిత డెవండానొ యంచు హృదశయేశుండు గాయ గనుపట్టునంచు నా 

రతి వతి యీోతండెౌనె యని $ రామయు సంళయమాత్త నంద న 

య్యతివ తలం వెణింగి యమృ?$ తాళ నమా నియు నేగుచెంచి యూ 

సుతుడు సృరుండె యించుకయు6 $ బోద్యము నొందకు మమ్తు యం వొగిన్. 

జననము మత్స కుతీ నెటు $ చక్కంలంజేరనొా యావిధంబు నె 
మృనమునం గల్లుసంశ యము $ మానంగ నంతయు జెప్పు నా యథ 

స్విని పనిక_క్లెగా దనుజశవీరుండు తన్నునువంగ నుండె గా 
వున ముని భర్త చందమును + బొంకముగా నెటీ(గింప నంతటన్. ౬౪ 892 

పతి మరల౯ జనించు ననుభావముతో నెవు డట్టికాలము 
న్నతి గలిగించుదానిని గనం దగునో యని వేచియున్న యా 
సతి మదనుం డితండె మును 1 శంకర నె త్రశుచిప్రదగ్గు:డి 

మీతి జనిగాంచె నం చెతి 5 న్నేహమువూపంగం బూనె వానివై. ౮ 898 

. హరివు త్తుం డటనుండి వేగిరమ పోయంబళ్లై త౯ బొంద నే 
తరుణుల్ గాంతురొ వారికెంతయు మరుల్ $4 డై వారంగాం జేయుచు 

బరివృద్దిం గనుచుం జె నారతియు నీ బ్దైతాయ తాతుక బతికా 

గురు బావాుు౯ నరలోకసుందరుని గోకర్కు_ల్ మిజంగాం గాంచుచున్. ౯4 894 

. అలతి మందాత.మున నొప్పూీనట్టి నవ్వు 

నివ్వటిల్లంగ భ్రూభ ౦గశనియమ మలరం 

బ్రేమ మతిశయమె తగ $ నామరాళ 

మన నేవించె రతనూచోకమగు బుద్ధి. ౧౦ వైరస్ 



స్యా దళమస్క ౦ధ ము. 871 

మ వనజాతాతవ. కుమారకుండు మతిమోద్వర్యుండు పు స్రద్యుమ్ను డా 

వనితారత్నముతొడం బల్కె జననీ! $ త్వద్భుద్ది మూడంగ నీ 
తిని మానెం గడు నంచు. దోంచెడిని మాశతృన్నెహముక౯ వీడి కా 

మినివో లె౯ జరియించుచుంట తగునే $4 మేలే యి దెబ్బంగిగన్. ౧౧ 396 

మ. అని దూజక్ విని యిట్లుపల్కెై రతి యాకర్యా! నీన్ర శ్రీకృవ్ణనం 
దను డంచుకా నుతగాంచు మన్మథుండ పె $ తథ్యంబు నిక శంబరుం 

డనయం బొప్ప గృహంబునుండి తనమాశయాస్ఫూ ర్రిమెం దెచ్చె నే 
ననంగా నీవి ప్రియపల్ని నౌ రతిని సత్యం బంచు భావింపుమూా. ౧౨ 897 

ei పుట్రిన వదిదిననముల ఆన్న లోపల ధోంబరుండును నిన్ను ఫే సంద్ర, మందు6 

బడవై వె నోవిభూ! 1 వడి నిన్ను నొకచేవ మ్రింగను చాన్ నాశ చెంగటికని 
నొనివచ్చి మత్స పిజీ$వనులు ఇెదించిరి తడుదరమున నీవు $ వదిలముగనె 

శయనించి యుంట దుశకర్టయుండు దుర్ధర్దుండు నగు శత్రువును వీని 4 నఖలమాయ 

ఆ. లెజిగినట్రి దుష్ట $ ని త్తణ్ నానుండి మోహానాదులై న 4 భూరిమాయ 
లొగి గ్ర హంచి చంపు $ మోనాథ! నీతల్లి, వగచుచున్నయ దనవరతమందు. 

క ద్వారకలో రుక్మిణి న్కీ వీరీతి గ్రృహింవజబడుట $ యే యెటుంగక లో 

నారాటము గని కురరి య, బెరితి౯ శిశున్చంబానీ $ యేడ్చునొ యశ్లే.౧ ౮౪ 899 

క. శ్రైంపును బానీన ధేనువు దేపగిదికా గుందు నట్టు లే దీనతయుం 
_్రాపింప వందురెడు నీ, విపాపిని జంపు మనుచు నిట్లు పలుకుచున్. ౧౫ 400 

క. మాయావతి మహితాత్తుం, డై యల రెడుకామునకు మహామాయలను౯ 
వే యడంవం జాలెడిమవో, మాయామం త్రంబుం డెలిసె; $ మన్మథుం డంతన్, 

అగ్రి (పృద్యుమ్ను (డు శంబరానురుం జంపుట. థిఆ- 

చ, దనుజవ రేణ్యు గొంబరునిం $ దాం గనంబోయి రవంతయీ సహిం 

వను దగదట్టివాక్యముల $ భ_ర్హ్సనముం గడుంటేనీ సంగరం 
బొనరుషంబూను బుద్దియెటు 1 లొప్పునొ యా.గతింజేనీ విల్చెి వే 
యనికిని రమ్మటంచు దనుజాధివుం డప్పుడు క్రోధమూాంర్తి మై. ౧౭4 402 

ఉ. ధిక్సృతులకా సహింపకయె 1 తీత గదాయుధపాణిమె మదం 

వెక్కి పదాహతిం దనున దెంతయుం: గుందంగంజేయు సర్ప మె 
'ట్లుక్కు.. దగంగం బె కొన 1 నూల్కొనునో యటు లత్యమర్హ 6 గం 

వెక్కి_న నెత్తముల్ వెలయ $ నే డ్రెజం జూవంగ వచ్చె నుగ డై. ౧౮ 403 

చ, కులిశసమాహాళిం దెగడు $ క్రూరగదాయుధ మల్టి త్రివ్చుచుక్ 
చెలివి యొకింత లేక యతోధీరుని శ్రీవారివు త్తు గాచు ని 
మ్లుల భయదాట్టవాసమును 1 బూన్మి_ నొన ర్చెను; మన్శభుండు దో 



ప్రో9 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము le 

రృలము చెలంగC చైనిగుడుూవై రి గదం దిలకించి నవ్ర్షచున్. ౧౯ 404 

చ. తనగద డిప్పీొటై భయీదంబగు దాని నడించి ళ త్రునూ 

దను: డగుటకా స్వకియగద $ జానవువై 6 బరణించి బిట్టుగా 

నొనరివె నుంహనాదము మహో గ్ర రుడుగ్రుండు శంబరుండు మా 

యను మయదర్శితంబును మవోసురరతీ.ణి నాశ్రాయించుచున్. ౨౦౪ 405 

తే, గగనముననుండి ప్రద్యుమ్ను ౯ $ డగపడకయె 
పాడవడంగను బేయంగ6 + బూని య 

మయసువృష్టిని గురియించె 1 వమూాధవాత్త 

జను. డతిబలళాలీ య$ స్రమ్దు అట్లు, ౨౧ 406 

క. తను బాధించుట కెంతయు మనమున గ్రోభంబు గదుర 5 మండిపడుచుం జ 

య్య్న సత్త గమయంటభై జగృమున. గట్రన మాయలను సమూలముగాలగున్, 

ఆ. వొడవడంగంబేయు 1 వూజ్యమహోవిద్యం బజువ నంత బై త్యఫవతియు గువ్యూ 

కాఖ్యమాయల నుర గాసుర వై శాచ,ములనుమాయలను బ్ర+భూతళ క్రి. ౨౨౮ 

క. మజీయును గాంధగ్వములను, బటు సెం బి, ద్యామ్ను మోంద6 $ బద్ధాతుసుతుం 

డటీముణీ వానిం జెండుచ్చు బిలుసగు నొకఖడ్డ మెత్తి $ వృథురవ మడరన్, 

ము. అరుణళ్ష శ్రువు లొప్పం దోంవెడు మవోహాంకారు నాళంబరుం 

గరము_గకృతి నొవ్వువానిం గని యిలకక వీడు జీవింప నె 

ల్ల రకు౯ బిడయెకల్లు నంచు సరిగా 4 ౬కీంచి వైవంగ ళం 

బరుశీర్ష౦బుం గిరీటకుండ లయులతికా $ భానీల్లుదానిం ద్వరన్. ౨౪౮ 410 

క, హరియించె ఖడ్డ మయ్యది, సుర లెల్లం బుష్పవృష్టి $ స్తుతవూర్వముగాయ 

గురియించిరి పృద్య్యుమ్ను (డు, సురవర్గమునుండి యు (| చోద్యముగాలోన్ . 

క, తనసతి మాయావతి యృత్యనువమ మాయాబలమున 4 నా ద్వారకకుం 

గొనిపోవలగ నంతఃపుర,మును జేరెను (త్రిసహ స్త కములు తనుం గనంగన్. ౨౫ 

క్, నౌాదామనీసమన్విత, మైదగు మేఘంబుమాడ్కి_ 5 నలరుచు నతండా 

శ్రీదయితు సౌధ 'మొందెను, బోదిగ నందున్న క్రీసమూహము వానిన్, ౨౬ 

మ. జలదశ్యామునిం గాంచనాంబరభరు౯ 4 జూరున్నీ తు౯ా సుందరో 

జ్ఞ ్వ్రలవక్రాబ్దుం ద్ర, లంబ బాహుయుగ భు౯ $ బద్ధాముని౯ నీలవ 

క్రృలసద ల్లుతే రాలక పృకరసంక, కాంతస్సురద్య్భ క్రమం 

జులపం కెరువాుం గాంచి శ్రిహరియె యంీచుకా (ఇంతి త మైంచంగన్ ౨౭ 414 

క. మందాతీము తము బై కొన, నందందె యడంగియుండి $ రంతట యోవీ. 
దృృృందము కొండొకవడి కా, సుందరునందుక౯ా మురారి + శుభ లక్షణముల్.౨౮ 

క. ఒకకొొన్ని కానరామికిం బ్రకటముదం బొప్పుచుండ $ వనితారత్నం 
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బొకపృక్క_నుండ నొవ్చెడు, సుకపోలుని వానింజేరి $ చొక్కపుంబ్రితిన్. ౨౯ 

క. అచ్చిరువునొంది రప్పుడు, ముచ్చట లూరంగం బలుకుుముగుద హరికి బెల్ 

మెచ్చుగలిగించు రుక్మిణి, యచ్చటం దనయనితలోచ $ నాంతములం దమిన్. 

న పురుపషలలాము వానింగని $ ము న్నెటులో కనరాకయున్న సుం 

దరతముం బుత్తు నట్టితరశ+ణంబునం దా సృరియించె నయ్యనం 

తర మె యెసంగున్న హమున 1 డై వగతి౯ా జనుదోయిచేంవె నీ 

వరుసనె లశ్ణంబులవి $ వాని సుతుండని తోయంచేయలోన్. 3౩3౦ 418 

మ. తనలో నిట్టుతలంచె రుక్షిణ్యు; సీతం జెన్నం బుంరత్న మే 

యనం జెల్లుంగద యొవ్వండో, వికసితాగబ్ణాతుండు నౌ వీం డడె 
వ్వానికిం బు త్రుడొ? యేయదృష్టవతి యిశవ్యానిక స్వకుతు.౯ ముదం 

బున మోయంగను నోచి కన్న దియొ? యీ పూబోడి యెం ద బ్బెనో. 3౧419 

మ. మును'నెంగన్న యనంతరంబ బెవరో $ మూర్చుల్ మదీయాత్తజ 
న్గుని గొంపోయిరి నూతి కాగ్భృహమునం$దుం (బ్రీతినుండంగ నం 

దను జాతం డసుయు కండే యయిన పీతం డెంత ప్రాయంబునం 

దనరుక౯ా వాడును నంతప్రాయమున నిశతార్కాణమే రూపునన్. 3౩౨ 420 

క. జీవించి యుండునా యత జేవిధి నెండై న్య నీతం $ జెవ్విధి నొందె౯ 

శ్రీవాసుదేవు సామ్యము, వావిరి దేహమున నవయీవ,వ్రాతేమునన్. 3౨౪ 

ర్, గమనస్వర హాసంబుల, నమలంబగు దృష్టిం గృస్లు స నట్టు లె తగుని 

ట్లమరుటకు సాతువేమో, కమలజు యత్నంబుం చెలియఢగా వళమగునే, 3 3 

క అర్నకుం జెవండు నాదగ్క గర్నంబునం చెరిగి పుక్టం 4 గడుసుందరుం డా 

యర్భృకుం డతడు కాందగు, నిర్భర మోదంబు వీని*+నిం గనం గలిగాన్. 3 3౪ 

ఉ. అంతియ'కాక సవ్యభుజ + మ్ల స్ఫురించెడు నంచు రుక్ష్మి ణీ 
కాంతయు నెన్ని యోగతులు $ గా దలవోయుచు నుండ లోకవృ 

తాంతము నెల్లం చానెబుగు 1 త _త్హవిదీడ్యుడు కృష్టమూ_్చి తా 

వింతగ దల్లిదండ్ర్రులును $ వెంటనె రాం జనుదెంచె న_త్తతిన్. 3౮1 424 

విమలతరన్ల్ కుం $ డమలాత్తుండౌ భగవంతుం డావృత్తాంత $ మంతయు మది 
'నెజీంిన వాండయ్యు నెటుంగనియట్టు లే పలుక కయుండె; నశవ్వలం దనంత 

నరు బెంచి నారదశసురముని రుక్షిణ్ కాళంబ రాసురుం $ డర్శకు మును 

కె కొని చను టాపమీగాలగల వృత్తాంతమంతయు నెటింగించె; $ నతివిచి త్ర 

ein 

తే. మైన వృత్తాంత మద్దాని 1 నాలకించి 
కృష్ణ నంతఃపురాంగనల్ + మృతుండు మరల 

నరుగు దెంచినరీతి బృహ్వబ్ద్బములుగం 
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గనంబడక యపువచ్చిన + తనయుం గాంచి. 3౭ 425 
డో 

ow 

ew 

- మనముల నభినండించిరి, వనజాతు(డు వాలధరుండు 1 వసుదేవుడు త్ర 
ద్వనితయు రుక్షిణియును దృక్కిన కాంతలు దంపతుల నీక త్రి మప దమిన్. 

- కనుగొని కౌంగిలించుకొని $ గాఢముదంబును బొంది; రాపురం 

బునంగల వెద్ద లెల్ల నెటొ + పోయిన యాహరివు త్త త కుండు వ 
చ్చెను దనయంతనే మరల 4 జేడియం గూడి యటెన్న వా _రృలక 

వినుచు నయా ! సంయమనిశవీటికిం. బోయిన జాడు క్రృమ్తజన్. 3౮y 427 

. చనుదెంచం బూర్వభాగ్యం,బున నింటికి నంచుంబొంగి $ పొరలెడు మోదం 
బునం జెప్పుళొనిరి తమలోం దనజనకుని రూవమట్లు 5 తా నుండుటచే. 3౯ 428 . 
ప ప్రద్యుమ్ను జననులు ఏ వతియగు థీ (శ్రకృష్ణూం డనువుతి యలరంగ $4 నంతరంగ 
ముల వెడ్క లూరంగ 4 లలితభావంబులు కలుగలాం గనుచుంటధయథబలుకవలెనె 
చి త్ ౦ బటంచు నా శ్రీహరి బింబంబునకుం బ బ్రతిబింబమైశన మదనుం గని 
నం నట్లాట సహజమే యనందగు, వారే యిన్సైనం 1 బరవనితల 

మాట యింకా. జెప్ప నేటికి! $ మానితంబి 

నికిని స్థానంబు హారియగు $4 నింక నతనిని 

బేలుకూపంబు గలవాని 4 బొలయతలు గన 

నుబ్బితబ్బీబ్బు లగుట యేమబ్బురంబు, రం 429 

క్రై 

వఏంబదియాఅవయ థా్య్యాయ ము. 

~ఇతిర్రి స్యమంతరత్నో పౌఖ్యాన ము, de— 

. అని శుక యోగికృష్ణుని మహ _త్తషము తత్సుతుగాథచి త్త తవం 

దనువుగంబల్క యవ్వలిదిక$ యా హరిచిత్ర, చరి ల్రేముక్ వచిం 
పను దలపోసని యిట్లనియె. (3 చాళ్ధనిపౌత్రు నితోడ రాజ! యిం 

కను వినుమా వచింతు మును$ కాగీచనచేరునకుం గుబుద్ధి రై యె, 4 430 

, ఓనరిచె సల్రైజి తక, ఘనాపకారంబు నట్టి $ కల్మపషమును దా 

నును చావ్ట్కొనం దలంచి స్వ ,తనయామణి సత్య భామలేదత గుణ థామన్. ౧ 
వ్ర కొటరుచిం దగిన స్యమం,తకరత్నము హరి కొసంగం + దగువిధి నన భూ 
చసమారుం డిట్టు లడిగాను, శుక యోాగీం దు ని మహాత తృ శచోద్య మిది యగున్. 

| హరికి స తా, జిత్తగురుతరకల్చిష మెద్దాని నొనరించె $ నిద్దరత్న 
ఢి మగు నాస్యమంతక శ మతని ఇట్ల బ్చెను! హరికేల యొసగొను 1 స్వాత జాత? 

నని. పృళ్నమునుజేయ $ నాయోగియిటుపల్కె_ దాననవరతంబు $ భానునక్షును 
బరమఫ క్తుం డయ్య + భాస్క_రుం డతనికిం బ్రియసఖుండై యుండి! ప్రీ తిదాన 
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తై, దశుమైనట్టి యా+సృమంశతకమణి నొసం 
గాను మహీపతి యారత్న మును గళమునం 

దాప్పీ వెలిరాను భానుచరోడమున నొకట 

ద్వార కాప్పురిం జొ చ్చె నె౮తయును చెడ్క_. ఈ 433 

అతిశయ త-త్రేజంబున, నితరులకుం జూడందగక $ యే యుండె; మహీ 
వతి నతనింగాంచి దవ్ర్షల, హృతద్భష్టులు నగుచు లోకు 4 విను. డితం డనుచున్ 

శంకించి హరింగనం జని వ్కిశంకటవ్భం_త్తెం జెలంగి * సఖులుం చానుకా 

చింకమున నత శకేలీ, సంకుచి తాన్య క్రియావి! శారదుం డగుచున్. ౫ 435 

వనజబోదరుం డుండక్ దమ, మనమున గలశంకపోవు4మాడ్కి_ చెలువం బో 
యినవారలౌట నారాయణ ! వందన మొనరుతుము మీవాక్తా! నీకున్. ౫4 

దరచ క్రగదాపంకజ, ధర ! దామోదర ! సుపద్మశదళనయనా! శ్రీ 
వర! గోవిందా! లోకొత్కరనాయక ! సూర్యుం డిదిగొ $ తమ్ముం గనంగన్. ౬ 

వాడిమయాఖంబులం దనుంజూడంగం దలవోయు వారిీవరాడ్కు._ల కంతో 

వీడ గలుగంగం జేయుచు, బోడిమిగా నిదిగొ వచ్చె మురదనుజహరా!. ౭ 

సురవరులు త్రీలోకంబులం బరమంబగునీదు సాధుశవదము వెవకుచుం 
దురుగా దె యదుకులంబునం బరులకు నెవ్విధి నెటుంగరబడని వడున్సునన్. ౭౪ 

వమూానవవేషంబునం దగు, జ్ఞూనాత్త కు నిన్ను నెట్ంగి $ సరనిజమి తుం 

డోనీరజాతు ! వచ్చెడుం గా నెజీ దర్శింపంగ ననగథగా నరహరియున్, ౮ 440 

జ్ఞానవిపహీనతం బి కెడ్కు మానవసంభాషణముల $ మన్నించిన చం 

దానం దెలినవ్వు పొలయంగా నిట్లను రవి యతండు $ కాడు నిజముగన్, ౮౪ 

అనుపమరత్న ప్రభ లక్కొ దను వాసూర్య ప్ర కాళ $ త౯ వెలయంగాం 

గనుపక్టైడు సృక్రాజ్కి త్తని యెలుగుడు మోర లనియె $ నంత నతండున్. ౯ 

. తనసదనంబుం చేరి సృమాదంబునం దేలుచు మంగళ థ్షనుల్ 

వినయణబడుచుండ దేవగృహ] వేదిక యందు మహీసురాళివం 

కను వరకీఠమం దునుచి $ గాఢతరంబగు భ_క్టిం గొల్పుచుం 

డెను; రవిద_త్తరత్న మది 3 నిత్యము నీను చునుండు “హేవుమున్. ౯౮ 44.3 

.. పరువదితులలంత $ సౌమము భారసంజ్ఞం దగు నట్టి వష్టసమ సంఖ్య [డు 
లు 

ననుదిన మిచ్చు చుండెను; మణియయ్యది యెందుంబూజితమయి $ యెసలంచుం 
నచ్చోట నించుకళమైన దుర్శ్భితుము మూరికారిష్టముల్ $ మజీయు నెల్ల 
నాధులు వ్యాధులు $ నహిక్ళత బాధలు నింక నేయశుభంబు$లేని గలుగ 

. ఇన “కృలాంవలళతం 
అట $9 . క్ష ప్రాహు। అని శ్రీథరాచార్యలు, 
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కే, వందు మాయికు తెవ్వరే 4 నరయనుండం 
జాల రియ్యది యమ్ముణికసత్స భావ; 
మంత నొకనాండు కృష్ణుండు $ యదున్ఫపతికి 

వుణినొసంగుమ యని వేంయోమాట వినక. ౧౧౪. 444 
చ. ధనమునం జాలం గాంతగల $ తా హరివెంను దాని నిష్ఫలం 

బునుగ నొనర్స రాదనియుం 4 బోలం దలంపక య;ీోయCం డయ; నా 

తనియనుజన్లుః డ డెక్క_ట నిగతాంతఠతరుచుల్ తగ నొప్పు నమ్మణకా 

దనగళనీమం దాల్చి పృ పృమీదంబున గుజ్జము నెక్కి వూనికన్ ౧౨౪ 44!) 

అర్ర స్యమంతక మణికొఅక్రు వారి వనమున కరుగుట. డతూ- 

ర్త మృగయాఖిరతిం బ్ర బ, నేనుండ మృగయులు తనవెంటరాంగ 1 నేగా నడవి; కం 
త గహననీమల నొళ్ళండు, గం గనంబడలాం బి చేను + గలితతురంగున్. ౧౩౪ 

సూ, పంచాస్యం బొకం డుద్ధతం దచొదివి కోకపస్ఫూ మెం జంపి దో 

తాంచద్ద)త్నే ము సంగ్సపాంచి తనదా ? నద్రిం బొరం బూానయగా?౭ 

గాంచె౯ా భల్లుకనాయకుండు మది నాశక మ్రస్సుర,ద్రత్నే ముం 

గొంచుం బోవలె నంచు. దోంచుట నఖ క్రూ రాయు థాల౯ హరిన్, ౧౮ 447 

క. మృతినొందం జేసీ రత్నం, బతిశయిత ప్రీతిం గొనుచు $ నాతండును బ 
ర్వతబిలముం జొచ్చి వట్రికిర తనము నద్దాని నొసంగి 1 రమ్యం బగుటన్. ౧౮౪ 

తే అద్ది శ్రీడకు సాధనం 9 బగు నటన్న 

యూహ నొసగా సత్రాజిత్తు  సోదరుండు 
' చనియె నెచటికొ? రాడయ్యె $ నని తలంచి 

మిగుల వగలను చొగిలె నేమి యిది యనుచు. ౧౫ 449 

ఉ. రత్నము కంఠమందు నలేరంగం బ్రసెనుడు వెటలాడంగా 
యత్న ముమోటింగాం జనిన 4 యప్ప్వుడు నెమ్మది బొంగుచున్న యా 

రత్నముమిోా:ది యాసమెయి $ రాముని తముడు కృష్ణు డొక్క_దు 

ర్వుత్నము చ వధించి తననీయంతన యుండు నెటుంగనట్టుగన్. ౧౬ 450 

క. అని చెప్పుకొనియె దానిని వనజామయుండు వినియె నొకట 4 వార్త యొకరితో 

డ నొకరుగా జను లెంతయు, ననుకొనుచుండ౯ రహస్య్రమా విధమొవ్పన్.. 

క. హారి భగవంతుడు తను నిటు, లొరనెడుదుర్భశము తొల(గుగనుద్య్భనము మాత్మం 
బరికించి ప్రనెనుని చొ,ప్పరయుచు నాగరులలనాడి + యరిగా౯ా వనికిన్, ౧౭ 

క. వనమున నాం బ్రనేనుడు, తన వాజివరంబుతోడ $ దారుణమృగ రా 

జ నిహతుండైై వడియుండం, గనుగొనియె౯ా నింవా మద్ది $ హౌధరమువయిన్. 

సీ. జూాంబవంతునిచేత $ సమయింవంగాయగుడి వడియుంట గాంచె నాగపారు లవి 

ధమును గాంచిరి సమీ _స్ప్థము నెణీంగినప్రోడ హరి యంత ఫతిక్ళ $ దంధ కార 



౬.] దశమస్క_.ం౦ధథము, 877 

నిబిడమా భల్లూకళనృపుం శున్న బిలమును దె నొక్కరుంజ చొచ్చెం 1 దనవెను 

వచ్చిన పౌరుల $ నచ్చటనే నిల్చి; కొంతదూరము పోయిశయంత నందు [కనే 

కలే, బాలునకు నాటబొమగాం $ గ్రాలుదాని6 

మణ వరంబును గన్హొని 3 మదిని డాని 

నవపారింవం దలంచి యాయర్నకుకడ 

నివిచియుంజెను తణమాత్ర స్ట నిశ్చాలముగ. ౨౦ 454 

మ. మును తాంజూడని మానన్తం డొకండు రాం 1 బూయటబోడి తద్ధాత్రి భీ 
తిని గాంచెకా మట కూనె గట్టిగను; ఛా త్రి థ్య్వాన మాలించి ధీ 

రనికాయంబున జాంబవంతుడు ధరం 4 బ్రఖ్యాాతిగన్నట్టి వాం 

డు నితాంతక్రుధం బాలు తెంచెను; నతంకడుకా గోభవేగంబునన్. ౨౧ 4655 

మ. భగవంతుండు నిజెశషరుండనుచుం దా $4 భావింవణగాలేక లో 

కగతుండా నొకపూరుషుం డనుచు నిక్క_ంటైన తేత్సరత్తే ్ట మిం 

త గణింవం దలపోయశే ప్రథన ముశద్యచ్భ కృమైం చేస్తె నె 

2క్క_గతి౯ా క్యేనయుగంబు పోరెడుగతిం 5 గ్ర వ్యార్ధ మత్యుద్ధతిన్. ౨౨ 45/1 

చ. ఇరువురు వార లొక్క_గతి 4 నేపుచెలంగంగ నాయుథాళ్ళభూ 

మిరుహవితానయు క్షి గడం1మించెడు పౌరుషమూని పోరి ఫ 

కరరణముం బొనర్పుచును $ గాథతరంబగు ణభావుయుద మ 

వ్యరుస నొనర్చి రయ్యుది ప్ర 4వ రిలె నెంతయు వింతగా నటన్, ౨౩ 457 
J —d ' 

hog . ఒకరినొక్క_రు గాల్పుటూహాలు పొలయంగం బోరుచు నంతట 1 భూరిముపష్టి 

ఘాతంబుల౯ా వజ, 1కఠినంబు లనం దగువానిచే నించుకే 4 వదలనట్టి 

పూనిక నొశరీతిం + బోరి రిక్భదివయి ననిమిదిదివసంబు + లనవరతము 

జాంబవంతుం డంతం 1 జక్రాయుధుని ముష్టిఘాతంబులం దనయంశగములయందు. 

లే. గలుగు పెనుసంధిబంధముల్ $ కదలి పిండి 

గాంగ సత్త (ంబు తీణింపం $ గాయ మెల్ల 
స్వేదబిందుయుతంబయి $ చేష్ట లుడుగ | 

విస్తయం బెంత్ గదుర నవ్విభుని జూచి. ౨౫ 455 

కిచ పలికె మవోత్మ ! భూతములోవం క్రికిం బ్రాణము నీవె, ప్రాణ వం 

కులకుం బృవృత్తి స _త్స్వమును 1 దోరపు వేగము థారణాఖ్యమౌ 

బలమును నీవె యం వెటుంగ$వాండ సనాతన పూరుషుండవై 

“త్ర ర 3? లము, 2“ క వ్యాలేశే నయో 1 “తత్ర దృష్ట్వా మణిశ్రేష్టం బాల్టక్రీడనకం కృతమ్ అని మూలము 2 “* క,వ్యా స్థే శ్యేనయో 

౨3 66 | "| c ఆక 

రివ” అని మూలము. క్రృవ్యాన్థే=అమిహెన్ట్ ౫ అని వ్యాఖ్య. ఏ “జా నేళ్వాం సర్వభూతానాం ప్రాణా 

పీజస్సవోబలం” అని మూలము, 

తాం-భాగ-ాాత్తరి 
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చెలగి యధీశరుండ వయి $ జిష్షుండవై తగు షీనా సత్న్రభూ! ౨౬ 459 

లే మజియుం బ్రభవిష్షుండవు నీవె 5 మాధవుండవు 
విసువును నీవె; సృష్టయె $$ వలయు దహ 

కరయ సృష్టనునీవె సృగజ్యంబులకుం ద 

గంగ నీవె యుపాదానీ కారణమును. ౨౬౪ 460 

క. విలయం బొనరించెడు వ్యారలకుం గాలాత్శకు:డన్ర $ రహమిోాఅింగ నా 

తులకుం బరమాత్తకుండను, జలజామా! యిఫ్హు 'కైలియరజూలితి దీనిన్. ౨౭ 46] 

ఉ. ఎవ్వండు సుంత రోషమున 1 నేచి కటావదృగున్నతి౯ దగక౯ 
నివ్వటిలంగ. 'చేయలగనె $ నిర్భరఖతినిగూర్చు నక్కముల్ 

నెవ్వగ: చెంచు మత్స్వములు $ నిండ౭జెలంగుచునుండి యంతలో. 

జివ్వునం ద_త్సజంవడంగ 4 సింధును భీతిని మార్త మిచ్చెనో ? ౨౭౮ 462 

క, ఎవం డాత్త యశము శాశ్వత, సువిస్తృతిం గాంచ నట్టి $ సొంవుగ నొకనె 

తున్ర బంధించెనొ? రావణు, నివసతి దహియించి కీ రోనిల్చెనొ తీతినై .? ౨౮468 

ee ఎవ్యానివాడియా $ నిషుసంహతుల దనుజాధిపలిర్ష ంబు $ లవనింబడియె 

నో? యట్టినాస్వామిశయే యగు (శ్రరాముం డవ్రనీవె యని యివ్వు 1 డవగతంబ 

యయ; నంచిటు భ ల్లు? కాధిపుం డాతీ విజ్ఞానంబుచే( దన్ను + జక్క నెట్యగి 

విన్న వింపంగ గోవిందుండు బేవకీతనయుండు భ_క్టసంతతికి సుఖము 

తే. గలుగంజేయు నట్రికకరమునం దడనవ్రుచు, నేత్ర వద్యములను 4 నెమ్మియనరం 
గనుచుం గరుణం 'దెలుప్రకమ్కవచస్సుల, భ క్షు నలరంజేయం $4 బలిఆ నిట్లు, 3౩౦ 

క. విను మిం నావృత్ర్తాంతం,బును భల్లుకరాజ! రత్నమును దొంగిలి న 

ట్లు ననుకా దుర్భశ మొక్క_ండు, దనంతనే పొండెం గాన 1 డాని విధిగతిన్, 
క, తొ లణగించుకొనంగ నీదగ్క బిలముం బొచ్చితినిి మణిని $ వేగము కొనిపోం 

దలంచితి వంచని నీ న్కెమ్మనమున నెటుగంగవలయు 1 మహిత స్యాంతా!. 3౧ 

డ్రి బాంబవంతుండు స్యమంతక మును బు త్రి కను వారికొనంగుట., ఖా 

చ, అని భగవంతుం డిట్లు తననయాగమనంబు వచింవ భ_క్టిం గాం 

చనవసనుం గనుంగొనుచుం 1 జారుమతిందగువు త్రి కామణ౯ 

ఘనమణితోోడం గాన్క్సంగ నిశ్రకామముదంబున నిచ్చె నంతం ద 
న్ననువమరత్న వారముల నన్వము లై తగునట్రి కాన్క_లన్. 3౨ 467 

శక, వూజింప నాత్మ మెచ్చుచు నాజాంబనతికా సమంత? కాఖ్యమణి వరం 

_ బోజ గృహియించి మోతుం, బాజగదీశ్వురుం ఉఊిసంగ ? నయ్యానఘునకున్ . 

2 “అశ శ్చ మణెముకై శ్చ పూజితో ఛక్తవత్సల్క, దదౌ తస వరాం ము_క్లిం ప్రీత్యా జాంబ 

వశే వారికి” ఆధికపాథము, i | 



౫౬.) దశమస్క 0ధ ము, 879 

చ. హరి బిలముం జొరంగ నర1రాంతికమందున నున్న మానవుల్ 

మురహరి రాక గోరి యొక$పోలిక దాషదక రాత్రముల్ నిరం 

తరముగ6 గాచియుండి ప్రథశనంబున "సెమియొ కీడుమూడె నం 

చరయుచు నెవ్వగల్ పాలయ 1 నల్లన ద్వారక "కషి కందలున్. 33 469 

క. ఆనకదుందుభి చేవక్కి మానిని రుక్షిణియు బంధూమండలమును స 
న్థానసము గల్టుజ్ఞాతులు, దానవవై రియ బిలంబుం 4 దాం జొచ్చుటయున్. 3 36 

. వే వెలువడి రాకుండుటయును, వోలుపలం దా చుండి జనులు + వినక మరలి యా 

రులగుచు వచ్చుటయును విని, జలజాతునిరామి కెంత" 4 సంకటపడుచున్. ౩౮ 

క. శోకార్తులెన స్థానీ యాకసులంగూడి కృష్ణు 5 నాగమునమునే 
వేకోరి వ నుహామాయను, శ్రికలితకా దుర్లం గొల్వం జేరిరి భ_క్టిన్. ౩౮4 472 

క. పురజను లొకకొందటు ఖ్, హరికి౯ా దుర్వుశముంగనాన్చ $ ననుకోపమునళా 
ద్యరవడి స్మ్ర్రాజిత్తును, బరహి నిందించి దూర్చ శ భక్తం గొలువంగన్, 3౫ 4/3 

క; చని నేవిందంగ నంబయు, జనులకు బొడనూవి చ కి కశీసందర్శనమౌ* 

నని యాళిషంబు లిడంగా, వనజాతు(డు పోయినవని $ వరుస పఫలింపన్. 3౫౪ 

ఉ. దారనుగూడి పౌరులు ముశదంబునం బేలంగం దల్లిదండ్రులు౯ 

గోరిక లుల్లసిల్లం గనుఠగొంచు వడిం జనుదెంచి కెలగోటం 

చేరిచికొంచుం బుణ్యఫ లోనిద్దులు గల్లనయట్టు 'లెంచంగా 

శ్రీరమణుండు ద్వారకను $ జేరెను బంధువు లామురారినిన్ . 3౬ 475 

క మృతులై మరలం బాణా, న్వితుండై చెలువారునట్లు 9 విష్ణుని గని రా 

వితమున వచ్చిన హరిం బౌ,రతతుల్ వరికించి వేడ్క రంజలి 'రంతన్. 3౭ 

అరి స త్య భౌ మాపరిణ య ము. థితా 

క. వనజాముండు స త్రౌజి, తును సభకుం బిల్వంబంచి ) ద్యుమణికరుణ నొం 

దిన మణి మరల౯ వనిదొర్కకినవిధముం చెలియంజెప్పి * తుతిపులమ్రోలన్ . 3౮ 

ప్ర, ఆరత్న వరము. నొసరాను, సారెకు నాతండు సీగ్గూసాంద్ర ముగాం జే 

కూర నవాజ్తుఘిండై మణి తో రయమున నింటికికా న సగ్టోదోవ మిదనుచున్ , 

క. అనుతాపంబును బల్మజ్కు గనుచు౯ భయ'మొప్ప 'నేగ6 + గాని యతండు౯ 

మనమున దనయవరాధం,బునె యొంచుచు నెట్లు చేయం బోలునటంచున్ . 

క. బలవంతులతోం గలిగాను, గలహంబను చింత మదిని $ గలవిల పెట్టక 

మలమలమాడుచు వీనిం దలంగించుకొనంగ నెవ్వి'ధ మొ యనుకొనుచున్. ఈం 

క. హరిసుప్రసన్ను. డగున్సె క్క_రణినొ యని యెంచుచు౯ సు కార్యం చెది యీ 

తరుణవమనం జేయ, మేలగుం, ధరంగలవారెల్ల న న్నశథర్శ రతునిగన్. ఈ౦౪ 

క, తలపోసి తిట్టకుండంగం గలదే క కార్యం బటైనం 1 గాని యొనరువ౯; 



80 న్డ్ 

సర్, 

శ్ర! కాండవకృష్ణ భాగవతేము [అ 

బలుమాట లేల? ధనమునం గల కూరిమినన్ను ముంవఠ గా నజ్ఞుండ నై. రోం 

దూరాలోచన మొనరుప్క కీరితి౯ తు ద కార్య మే నొనరిచితికా 

వారిజనాభుని కృపకు, దూరస్టుచ వళ నింక శ దోహముపాయన్. ౮౧ 4 

. వనితారత్నము గా. జెలంగు దుహీత౯ భస్వత్కృ పాలబ్ధపా 

వనరత్నంబు నృయుత శద్వాయమునులా 5 బద్దాటు సం ప్రీ "తై 

మనమారంగ నుపాయనం బొస(గినక౯ా $ మన్నిీంపుమో చేవ! ౮ యం 

చనుమానంబును వీడి వేంజెద నిదె; యర్హంబు నెం చేయలోన్. ఈ౨ 494 

ఖ్రంకొకవిధమున నాదుక్కళంకము హరికోవముం దొశలంగదు పోయం 

చుంకెక్కి_నమడి నెంతయు, నుంకించి సునిక్సయమున $ నూహయు వెలయన్. 

అనుపమ శుభ లశ్ణముల, గనుప బడు సత్య భామం ( గన్యామణ నాయం 

దనరెడు దుహిత స్యమంతేక,మును గొనిచని హరి కొసనంగా్హహమోదం బలరన్. 

రూవాదార్యగుణంబుల, నావగిదికా రూవముననె 4 యసద్భశ యగుచుకొ 

భూపాొలకుమారులు పలు, తేవలు (పార్టి ౦వ నలరు $ తేజివలమిన్నన్. రోర 497 

. సత్యభామను శ్రి నీ హరి $ సవిధిం చెంప 
యాడ్కా నంత సక్రాజిక్తు $ నాదరమునం 
గాంచి భూపాల! యీమణి + కృమ్మణుం గొను 

మద్ది (గృహాయింపంగాం గోర $ మాత్మ మేము. 5 ర 485 

. వనజాపుని భ కృుండవ్రు కనుక౯ దల్లబ్దమెన 9 కమృమణ యిదా 

ననఘా! నీకడ నుండంజను. భక నవయ్యు; మేము + సర్వవిధములన్ , ర 

ఫలభాక్కు_లమే యగుదుము, సులలితరత్నం బిదాను$శుభ ఫలములనుకా [గన్, 

గలకాల మొసంగు మేమా, ఫలముల బొందుదుము ముందు $ బవుభంగులు 

వంబదియడవయ థ్యాయ ము. 

-అఅిర్రి శతఫన్వుని శీవారి వధించుట. రిఆా- 

అని తెప్ప యోగివర్యుం డనియెకా రాజేంద్ర! యవలోహారికథ విను మం 
త నళిననయను(డు కుంతియుం దనయులతో లక్క_యింట $ దగ్గ లయి రనకొ, 

ధరణిం జరించువా ర్హ విని $ దానియ థార్థ ము. దా నెట్ంగియుకా 

బరముండు నయ్యు. బామరులీపద్దతిం గైకొని చింత బూనిన 

ట్లరయంగం జాలి వంశమున 4 కర్షైములై తమపెద్దలెల్ల నా 
దరమునం జేయువాడుకలం శ దా నొగిం దీర్చ్రగంబూని యన్న తోన్, ౧ 492 

* “వయంచ ఫలభాగినకి” అని మూలము. “కతవాపుత్తత్వా త్త త్త వ్రదియం ధనమ్యస్యాక మేచేతి 
గూఢో భిప్రాయః ” అని వ్యాఖ్య. 



౫౭.) దళమస్క ౦ధ ము, 881 

ei 

. కురుబేళములకుం బోయును, హరియుకా బలభ దు 6 డందు $ నతిదుఃఖమునకా 
బరిత _ప్పసాంతేలు నగు ధరణిప్రు గాంథారి వివోరు $ ధర్మ విదగు గ్ర, ఫన్. cy 498 

. గాంగయుం గృషద్బో దోణుల ,నుం గని తిర్చ్పంగం దరంబుశనుం గాని శ్రమం 

" బుం గాంచి నట్టులుగం బొసల 70 గాదె కష్ట, మిద్ది $ కృతకవిధిగరెన్. 95 494 

. అని యూజడించి; రంతేట్క వనజాతుం డూర లేని వార్త నెటీంి యిం 
తనరాని యాసు మనములం గనువట్టుట నిదియె తగిన; 5 కాలం బనుచున్ , =| 

. అక్రూరకృతవర్మ 1 లాళతధన్వుని కడకు వెగమపోయి $ పుడమి జే(డ! 
యాస్యమంతేకమణ $ యఖలరత్నవరంబుం కొన కూరక 4 కాలమేల 
గడపుచునున్నావా! $ కన్య కారత్న మా సత్య భామను మనగస్సావీకముగ 
మన కొసంగంబ్రతిజ్ఞ $ నొనరించెం గాదె సత్రాజిత్తు మనల సరకుం గొనకయె 

. హరి కొసం” నివ్వు; + డటె"ట నమణ, సంగ, హింపవలయు? జంపి *+ యతని 

ననుజు చెంతంబేరు $ నట్లు చెయల రాదొ యనుచు బ్వత్సహింవ $ నవ్చుడతండు. 

. తనమది వారిమూటల నితాంతము వమార్చుగనంగ రత్నముం 

గొనందగు నన్న లోభమునం $ గొంకక పావమననస్కు.డౌాటం చెం 
తను మృతయుంట న ఖ్లయని $ దారుణకర్మము వ్రోత్సహింపంగాం 
జని శయనించి యున్న తేటీ( 4 జక్రి కలం డనుమాట యొంచకే. ౫ 497 

ళతధన్వుండు స తాజితు, మృతి గనంగాంజేన్యె చేయి 1 నిట్లు వధింపకా 

మతిదూలి యచటి కాంతలు వెత గుందుచు దిక్కుమాలి $ బిగ్ధణ నేడ్వన్ ౫ 

. వళుహింనకుం డకరుణుండై, పశువుల హింసీంచున నట్లు $ పాపాత్తుడు దు 

ర్యుళ మును గోరెడు నాతండు, విళనీంచెం జక్రిమామ 1 విషమపథమునన్. ౬ 

. మృతిగనంబెనీ రత్నమును 1 మేలని గైకొని పోయె నివ్విధి౯ 
విత హూతుండౌట నింతయని 1 నిర్ణ య ఏ మువ్పంగం చేయరాని చా 

వెతం గని సత్యభామ వృథివీపత్! యోజనశా! పీతా! కటా 

మృతింగనితిం గదే యనుచు $ మే నొగి మ్రాన్సడ 'నేచ్చె నెంతయున్. ౭ 500 

. జనకక శేబరంబు నొకచందమునం జెడకుండ నూనెనిం 

పినయొకపా, త్ర మం దునిచి $ భఫతమృగాహీయు హగృ్సవ త్తనం 

బునకుం బ్రయాణమై చనియె $ భూతవిభుండయి సర్వవ్నత్తయ 

యు 'నెలుంగనట్టు లున్న పురుశహో త్రమమూ రికి దెల్ప్చె నంతయున్, రా 6501 

. హలధరకృష్ణు లిశ్వురు లోయయ్యు నృలోకవి చెస్టితంబు లీ 

ముల గొని సంచరించుటను 4 బొక్కుచుం గన్ను లనుండి య,శ్రువు 

'వలలంగ నక్కటా! మనకు $ విచ్యుతిలేనివగల్ వాసం గంగాం 

బలుకంగ నేల? యంచుం బలూభంగుల దీనతంటొంది రెంతయున్, ౯ 502 

ల్ 



రిత2 శ్రి తాండ వకృష భాగవతము [ఆ. 

వమ. తరువాతకా హరి సత్యభఖ"మయును నోఛదర్యుండును౯ వుట రా 

బురముంజె3 వధింహబూనే శ తధ$న్వు౯ రత్నముం (కొనక 

మరలకొ; వాడును దత్ప్రవృ్రి విని వ$ మ్రుందించు నన్నింక నె 

వ్వరుసం (బ్రుణములూని నిల్వందగు! నాశభాగగ్థం బది టున్న దోః, ౯y 6508 

. అని తలపోసి యాతడు భకీయంబుతేగం గృతవర్శ పాలీకిం 

జని తనుంగావం గోరె హరోసత్త ఏ మెజింగినయాతం డప్పు డి 
ట్రనియెను వార లిశ్వురు లోయాదురు “హేళన మేనుజేయ న 

వను థర వారి శెగ్గినురు4పం బనివూనిన యొవ్వండోనియున్. ౧౧ 504 

క. కుమమునొందం జాలం, డామురహారివై న దష 5 మాత్త నిలిపి కా 

దె మును కంసుం డనుగ, 'సోమముతో న్రికిం జాల $ దూరస్థ్రం డై.౧౨ ౮06 

క, మృతకీ సమీప స్టుండై, మతిం బానె జరాసుతుండు 4 నేనాబవుళా 

న్వితుండై వదేడువారము, లతీలోకుల సోదరులను 4 హత మొనరింవన్, ౧౩ 

క. వనివూని యుద్ద మొనరిచ్చి తనుమాత్రము దక్క_ంబాతెం $ దత్త మిదియే 
యని తెలకి సాగ సంవణగం జని య మ్రారు౯ వరించె $ సాయవడోంనన్. ౧౮ 

సి. అక్రూరుం డంత నిట్లనియె నీళ్వరులగు న చనాసోదరుల స త్త గ్రమాత్మ నెలులస 
నెవ్నాండు వగలొన $ నెంచును వారితో; హరియన సామాన్యుం $ డౌెనరుం డె! 
విల ష్షంబు సృజియించు$ వెలయించు హరియించుందన్హాయ కస్పంగలదమ్ము నెటు 

కావిళ్వనాథుని గ యద్భుత చ చెషస్టల నరయంగయజాల కురోదురు మనుష్య 

తే, లెవ్వం డేజేండ్ల బాలుండై 1 యేకహ _సుముననె గోవర్గనము నెత్తి 4 తనవిలాస 
మున శిశువు పుట్రగొడుగునుశబొ లెం దాల్చే నట్టియద్దు తకర్తు న + కఖిలపతికి, 

మ. మనుజాకారముం బూనియున్న హరికి $ వ్మైదెవమౌానీందవ దృహృ 
ద్వనజాంతస్థ్సున కాడిభూతున కనంగతఖ్యాతగన్న ట్లిదే 

నునకు౯ సర్వవి కారళూన్యునకు నం+భో జాతవత్రా తాయతా 
మునకుక మొక్కు దు నంచుం బల్కి_ యిటు ల$ 3 హ్రవండు పో పొమ్తనన్. ౧౭ 

మ. ళతధన్వుండు నిరాశుండై యిశం దనుం $ జ కాయుధుం జెజ్రెజ౯ 
మృతన్ "ందించు నటంచు రత్నవరముక 4 మో చెంతనే యుండనిం 

డిత రాసాధ్యుము గాకయుండ ననియెం తేం బప్కి_ యొప్పించి వ 
గ తురంగో త్తమ మెక్కి. భీతమతియై $ కాలుండు త న్నంపగకా. ౧ 510 

క. శత యోజనములు పోయెను, శతధన్వుంు పోవు 'బంచిోచ క్రియు హలియు౯ 
బత70ద్ర ద్రధ్వజవర సంయుతరథ వర్యంబు నెక్కి 3 యుద్ధతీమిపు౯. ౧౮y 511 

మ. జవనంబుల్ తమేేరు సార్థకముగాం $ జంచద్దతిం బాణ గే 
శొనరాముల్ వెనువెంట బోయి రఘయు;క్సా పంతుకా గురు ద్రోహి న 

నా 



౫౭.] దశమస్క ౦ధ ము. 888 

య్యవనీనాథు వథధింవ్య నంత మిథిలాశఖ్యఖ్యాత వూర్వర్య క్ 

వవనంబందు హయంబు క్రిందంబడయ జంఠవకా వచ్చు సోదర్యులన్ . ౧౯౮౪ 6512 

చ. కనుంగొని ఖీతుల్లై వజచెం 1 గాల్న డకళా శతధను్వ్యం డవ్విధం 

బునుగని కృషం జాగ హముం 4 బూని వెసం బరుగత్తెం గాల్నడ౯ 

జనిచని తీత నేమియగు $ చక్రము చెం దలంద్రుంచి వాడు క 

ట్రిన వసనంబులం వొగిం గశేడిందిరుచుల్ తగురత్న వర్యమున్. ౨౦౪ వ్! 

క. వెద* నదెందును రత్నం, బది చిక్క_కపోవ మరలి $ యన్నకడకు వ 
చ్చి దనదు ప్రవృత్తి. దెలుపుచు, నదయత వ్యర్థముగ. జంపి నట్టయ్యె నరి౯, 

క. దొరకదు రత్నం బాతని, వరిసషరమున నన్న వినుచు! బలరాముడునా 

వరమణి్ శతధన్వుంధె, వ(రికడనో దాంచియుండు 4 వారిజనాభా!. ౨౨4 515 

క, బుతేమిది యారత్నంబున్సు వెతకంగాం బురికిం బొమ్లు $ వెస నేజనక 
తళివతి ప్రీయతముడౌటక౯, జతనంబునం జూడబోదురజయ్యన వత్తున్. ౨ 3౪ 

క, అనివలికి హూలధరుం డా జనకుని గన మిథిలంబొ చ్చె; *+ సంతసమొప్పం 

గను బలునిం గాంచి జన క్కావనిపాలుం జెదురు గాల్ 4 వచ్చి విధియుతిన్. ౨౮ 

ఆ. ఆతిశేయవిధుల 4 నాచరించెం బ్రలంబ, హంత యందుం గొన్నిఫహాయనమ్లు 

లుండెం వీ టి, తిమోణోనురీషశుం 'జాదృతిం దనను జూచుచుండలేగను సుఖముగ, 

ము. ధృత రాబ్టుత్మ్ జుండా సురరూధనుండు తద తాంత మాలించి య 

చ్యుతునన్నేం గనుకోర్కి. వచ్చి మహానీశ$యుండైన యమేదినీ 
వతిచే సత్క్బృతుండై ప్రి వీయంబుతగం ద౯ 1 బాలింపగా చేవతీ 

వతి యొద్ద౯ గద బూని వైరుల నడంవంజాలు జన్యం బొగిన్. ౨౬ ల] 0 

ఆ, చక్క. నభ్యసించె; $ సౌరియు బలదేవు, నాజ్ఞ మరలి వచ్చిశయాత్మే పురము 

నందునున్న పత్ని + కాసత్యభామకుం టి వి యము చేయుకోర్కివెలయుచుండ. 

క. శతధన్వుమృతియు రత్నం, బతనికడ౯ “శేకయున్మి శయంతయుం 'జెలివె౯; 

పహాతుండగు సృత్రాజితునకు, మతిమంతులంనాడి లోకేమర్యాద తగన్. ౨౭౪ 

క. పరీలోకగతుల శెల్లలా, వరసుఖముం గలుగ నరకశబాధ లడంగ నె 

వ్వరుసం జేయందగు న్యా, కరణిం లి య లెల్ల 6 'చేయల గాం బంచె విధిన్. ౨౮ 

ర కృతవర్శ యు నక్రారుడు, కతధనుగ్షయ తెగుట యెజీలి్ 4 నన న్మణిహృతికి౯ 

జతనము తమ గాన సం గతమాటక౯ భయము తముగగాజీయ వెట్టన్. ౨౮౪ 

క్ల, దాషరకనుండయె -మెటకో, వారిర్వురు పోయి రంత$వరునల జను లం 

జేరెను మానసీకంబులు శారీరములై న యట్టి 4 సంతావంబుల్ . ౨౯౪ 24 

. దైవిక భౌతిక $ రావంబు లొందెను మజీయు నిట్టియరిష్టగమండ లంబు 

వఫయింబయిం గ్రృుమ్మంగం $ బరమేశునుపహిమంబు మజుచిన వారాటమాధవునకు; 
cir 
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డెలికి రక్రూరుడు శ తొలగిపోవుట నిట్టి వివరీతములు చాలీవి_స్పరి ల్లై 

నని యద్ది యజ్ఞానులనుకొనుమాటలే కాని ప్రాజ్ఞులనుడుల్ $కాను సుమ్ము 

. మునుల కావాసభూతుం డై $. తనరు కృష్ణం 

డున్న చోట నరిష్టము + లుండు ననుట 
యెట్టి యవివకమూలమోా ? యెన్న వలెనే 

నిజయపా, త్ర! యవలిదగు 1 వృత్తి వినుము. 3౧ రల 

మును కాళీవ్రురియం దవృష్టి యడర౯ా 4 భూపాలుం డింశేమి చే 
యనగుక౯ా దీని కటంచు నెంచుతజిం గాఫర్యుం ఇది యో పూని పో 

యెను వాశరాణనీకిక౯ శషఫల్కు_ డదిభూమిోశుండు చింతించి వే 

తనయకా వాని కొసంగా గాండినియన౯ 4 దా నొప్పు కన్యామణః౯. 3౨ 526 

అవ్వల వర్ష ము కురిసెను, నవ్వరగుణు నాత్తజన్తురడగు నక్రూూరుం 

డవ్యానిదౌ ప్రభావ మ్క దెవ్విధమునం గనిననుండూోనీతనియందుకా. 3౨౪ 52/7 

. కనుక నితండ చెందు6 జనఠగా నట వృష్టి నొసంగు మేఘుం. డిం 

కను బరితాపజాలములు 4 కబ్లకయుండు న కాలమృత్వువుల్ 

గనయిడకుండు నంచు బురిలేగబ్లన వృద్దులు వల్కుచుండం గా 

విని యిదె కాదు కారణము + వేజోౌకం డున్నది దీని కారయన్. 334 520 

జను లక్ర్రూరుండు లేమియె, యనుదురు మణి లేమి దీని $ కగుహేతు వటం 

చును గ్షం డెంచి దూతల బనివె వెళఫల్కా-త్మ భవునిశవడిం దోడొ్కొ_నిరాన్, 

ఆతండురాంగా శ్రీవారి, ప్రీతిం బూజించి పల్కీ_ీ ప్రియకథల జన 

ద్రాతౌాభిప్రాయజ్ఞాం,డై తగుంట౯ా సుస్మితేము ముీఖాబ్దము నొందకా,. 3 ర్మ 580 

పలికె౯ా దానవతీ! విను, మలళతధన్వుండు శ్రీసమన్వితమె రో 
చులమించు స్వమంతక స్కీ సులమణి నీయొద్దదాంచి $ తొలరాం గాదే. 3౫ 

. అది నీకడనే యున్నది కద యీవృత్తాంతమును దగకా వింటిమి ము 
న్న్న; దుహితకు త్త్రులు తాతకు, నుదక కి క్రయ లాచరింతు 1 రొొవ్వుగ విధిచే 

. బుణము! దించి త త్రగ 1 గణియించియున్న ట్ర ధన శేషమును దీనీశకొనుదు; రట్టు 
లై నను ముణివర్య + మయ్యది యొరులకు ధరియింవ శ! క 'మేశ్రవరునగాక 
యుండు స సు వ్ర తుండవె వై+యొవ్వు నీకడనె యూవమణి యుండుంగాకయోమృణినిగూర్చి 

మాయన్న నేన్ను నమక యున్న వాం డట్లు గాన మవాోభాగ! + మాననీయ 
. మణిని దాని నొక్క మటి కనంబఅపుమూ, బాంధవులకు శాంతిగవణలం జేయు : 

మిప్పు ఉవ్రు భ_క్తి 5 "హేమవేదికలతో, సవిధి జన్న ములను $ సంతతంబు. 3౯ 
. జరపుచు నున్నా(డవుకద్క, యురుమోదమె వూక నై న  నొకమాటు జనో 
తర 'మొగింజూడంగం జేయును పరికించి యొసంగు వాండం $ బరమగుణాథ్యా! . 
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చ. అనియిటు సామవాకగ్థిముల $ నాహారి చిత్తము సోయనట్లు వ 

cr 

ప్పిన విని సంతసిబ్లి మదిం + బెంవెసలా లెడు ప్రీతిమె ళ్వఫ 
ల్కుని తనయుండు వస్త్రమున 1 గు_స్హము చెనీనరత్న వర్యుముక 
వనజహిత ప భాయుతిని $ భానిలుడాని నొసంగా శెరికిన్. ఈం ర్ఏల్ 

జ్ఞాతుల కెల్ల నమ్మణిని $ జక్క_(గ జూపి వృథాపవాదసం 

జాతమనోరుజంబు. బరిశశాంతిని బొందలంచేనీ యాజగ 
ద్ర్యాతవిభుం డొసంగ జనోవారము మ్రోలను గ మ్రణంగ వి 

ఖ్యాతము నాస్యమంతకముం 1 గ,యశొ వృతసర్వలోకమున్. రోం రతర 

భగవంతుండై. మహేశ్వరుండయి విష్ణువై తగుదెవదేవుని $ దర్పవి స్టృ 
తవుగుచుం బావసంగతతులం బోందోలుచు మంగళ కరమయి ? మహితమునగు 

నీచరితంబు న దెవ్య్వండు పఠియించు శ్రద్ధత విను మణీ $ సంస్పరించు 

వాండు దుష్క_ర్షిని $ బాపజాలంబును బోంగొ ట్రుకొని శాంతిం 4 బొంది యుండు; 

. ననుచుం చెలికి యర్తునుని పొ తు నకుం దరువాతిదె న వంకజాతనయను 
జ లో ర్లు 

చరిత మెల్లం చెలువ 4 సనుకట్టి శుకరూోూగి, చంద్రు డిట్లువలి కె 1 శ్రోధ్ధమిాణు, 

ఏంబదియెనిమిదవయ థ్యాయ ము. 

అరి కాళిందీక ల్యాణ ము, థతా- 

. తరువాతం బురుపో త్తముండు జనవృీ_త్తజ్ఞుండునై యొప్పిపా 

మరులంబోలి చరించుచుకొ (ద్రువదుసుద్మ ౦ బందుం గౌంతేయు ల 

వ్చైరునుం బుట్రంగ నున్న వారు మును లేషీంపంగరాకుండి యి 

_త్తరుణంబందు వెలుంగువా రనెడు వాశర్తల్ వీనులం జొచ్చినన్. uy ర్తెరి 

చానును వారిం జూడు,గా నెంచుచు సాత్యకి మొదల! గాం గలవారల్ 

తో నడువగం బోయెను సృమ్థానింవగ 6 బాండవులను $ మాధవుడు త్వరన్ . 

చని యింద పృస్థంబున్క గనియెం బాండనుల; వారు $ కమలాతు మహే 

శుని లోకనాథుం బొడంగనియనువమ సమోద మొలయ. $ నంద టెక మొగిన్, 

బంది యములు వంచోవృ త్తీక మై ముఖ్యమ నెడు ప్రాణమొకట $ నరుగుబేర 

వెలయునట్లు లేచి $ వెస నెదుర్కొని యంత్యు. వీరులైన పొండ$వెయులు వరి. 

బిగి కాంగిలించుకొని యా, జగదిశ్వరు కోనులాంగకసంగమమున బా 

వగణము విడిపోవంగ హారి మొగముం జిలునవ్ర్ష మోదీమును గలదానిన్. 

. కనుగొని సం, మోద మును ? గాంచిరి; శ్రీహరి రహాయుధిస్థిరుం 

డనిలంజాం డొక్కకొంతగ వథయస్సునం 'బెద్దలు గాన వాది యం 

శాం_భాగ49 
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మ్రీనలనయుగ్భ ముక వినతోరితిని గొల్చె; ధనంజయుకా ముదం. 

బున బిగిగాలగివించుకొనె ? ముగ్గులు మా ద్రికుమూరు లల్ల నన్. 3y 548 

తనకు౯ వందన మొనరువంగను దీవించెను; మురారిశక మ్రాసనముం 

దున గూరుచుండి యుండగ, ననిందిత స్వాంతయైన స్ట యా ద్రౌపడియున్. ర 544 

. తా నవోఢగానం 1 ద్రవ వెల్లివిరియంగ, నల్ల నల్లన నట 1 కరుగు బెంచి 
వందన మొన ర్చె $ బారిజాతుని తమ్ము, డు పార్టు లెల్ల 4 నాదరింవ. ౫ రక్తం 

వారల కాద్భతిని నమ్కస్క్మా_రము లొగింటేసీ మెల్ల $గాం గూర్చుం డె౯ 

గారవము వడని యితరులు, చారుతఠశాసనములందు. 1 జ క్రికిం 'జెంతన్. ౬ 546 

. కూరుచుండి; రంతం 4 గుంతిచెంతకుం బోయి, వాసుదేవుం జెలమి $ వందనంబు 
అ రాదా మే 4 య సలీవెం గుంతి న్నెహోసాంధ్రామయులం బెడ, తెగక నీర్ముగ్యవ్రు 1 దీనమిత్రు,. ౬౮ 

పహారిం ౫-గిలించుకొొనియెక, ద్వరవడి వసు దెనముఖ్య*+బంధుకుళల మా 

దరమున నడిగకా; బితృసో,దరిం గుంతిం గాంచి హరియుం 1 దాత్సర్యమునన్. ౭ 

. కోడలును నీవు నుందునే 4 కుళలముగను 

గష్ట్రములు వానె/గా యన ? గమల నే త్రుం 

గాంచి కుంతియు. బేమువైక్ష బ్య్వరుద్ద 

కంఠమొ యశ్రువూక్ట దృక్క_లిత యగుచు. ౭౪ 549 

మును దాం గాంచిన కష్టములను చెక్కి_ంటిని వగం దశలంచుకొనుచు వా 

నినిబాయం( జేయుదర్శన,ముననొవ్పెడు వాసుదేవోమూా_ర్లిని గనుచున్. ౮ 550 

ఒకలా! బంధులమగు, మాకుళల మాత నొక్క_4మాటు తలంచుకొం 

చీకడ క క్రూ, రుని నీ వెకాలమునం దనివీతొ 4 యెలమి వెలయంగ౯. ర్యా లీల! 

అపుడే మాకుం గుళ ల్కమ్లు ఫానంగాల౯ా నీసవాయోమున నే యీకా 

శ్యవీయందు సనాథులమైై నువూజ్యుల మె యైతి మిట్లు $ శుభగుణనిలయా! ౯ 

ఈ ప్రవంచములకు $ నెల్లను నుహృదుండ వాత్మరూపుండవయి 1 యలరుదీవ్రు 

కాన సీ(యుండని $ కాని పరుండని కాని ఛ్రాంతియు నీకుం $ గలుగకున్న( 

ననవరతము నిన్ను 1 నాత్మ స్మరించెడు వారి నిర్మల హృదశ+యారవింద 

మున వనించుచు. గేళశ+ములం 'బాజందోలుదు వని కుంతివచియింవ 1 విని యుధిస్టి. 

. రుడు వరాత్పరు శ్రీకృష్ణుం $ గడొందమిం గని 
పలికె సర్వేశ్వరా ! 'యోగిశపార్టివులకు 

వైనం గనుంగాొన శ క్ట మే కాని నిన్ను 

నల్పమేధసులము మేము 1 హాగ్గమలర. ౧౦౪ ల్ల్లి 

కన నోచితి మేపుణ్యం,బును దొలిజనిం జేసితి మొఫొ? $ పోల చెటుంగం 

గ ననుచు ఎ్రర్ధించుచు మజ్కియును బల్కెను సర్వనాథ శయురుకృవమిాఅక్ , 



%౮.] దశ్ మస్క ౦0థధ ము, 88? 

కై, 

క్ర 

em 

వానలు గురియం దగియెడు, నీనాలుగు నెలలు ప్రీతి $ నిందుండం దగు౯ 
మానెలవు వూజ్యమైతగ, నా నందుల కొప్పుకొని యీనంతోత్సుకత౯. 
ఆవురమునం గలవారల్క చూపుల కానంద మొసగుచు౯ా సుఖయు. కిల 

గావురముండెను నొకనాం డావురుపో తముడు సాయశమె యుండంగ౯, 

అధ్ధునుం డొక్కనాం $ డగ్ని ద_త్తంబగు గాందీవచావ మతయశరముల: 

వెలయు తూణంబుల ] నెలమిం కొని కవచంబును దొడిగి ధ్వశజంబు పానుమ 

దంకంబుం దన రారు$నట్టి స్యందన మెక్కి. దుర్షమార ణృపీశథులను నచ్చ 

విహరించువేడుక + వెడలెను బరవీరహంత కావున బహు వ్యాళమృగగ 

. ణముల నాకర మెన వీనంబుం జొచ్చి 
TQ... 

వాండినారాచములవిండు + వైచి వ్యామఘ 

ములను గిటిముహిషంబుల 4 భూరిశరభ 

ములను రురు నామకంబుల $ బొలియంబేనె. ౧౦౪ ర్ర్? 

. మజీయు నయ్యార్జునుండు వెంపుమిగులు పౌారువంబున గవయఖడ్దహరిణళళ 

నే ల్టంబులం దునిమె, అంతం బరమవర గదినంబు సంప్రాప్తం బగుటయు నందులోల 

మేధ్యతరములగు వాని నెర్చికింకరులమూలమున నగ, జుండగు యుధిష్టిరునకుం 
బం వె డప్పిగలుగ శికృన్ణునింగూడి యమునానదికిం బోయె నంత. ౧౬ ర్రరి 

. యమునాపావనజలముల్క, నవలవిధిం బూని వార్చి $ యంభ స్సుల స్వ 

చృములగువానిం దా,విర్కి శ్రోమముల్ వాయంగ నరుడు కౌ రియుం బీ తిన్. 
లో 

. అమువోరథు లంతట $ నందు నొకటం 

దిరుగు నెలనాగ నత్యంత $ సురుచిరఠాంగి. 

గనిరి సుకటియు సుదతియు. 1 గమృవదన 

శళధరయు నౌచు నొప్పంగ $ కౌరి యలరి. ౧౭ 560 

కనుగొను మెవ్వత యో యా, వనితానుణి యంచు సఖుని $ బార్జునిం బంవం 

జని యాయన్నులమిన్నం, గని యోసుచరి త్ర! యిట్టిశగహనం బందున్. 561 

చరియించుచున్న దాన పెవరికూంతువొ? చేరదేమొ? 5 వచ్చితి విట శే 

ధరనుండి? యేమిచేయ(గ, నరయుచు నిందున్న దానీ వాదృతిం జెప్రమూ. ౧౮౪ 

. సుకుమారాంగీ! నీకోరిక వతినికా వెదుక నని హారిగణించితి నే 
నిక జెప్పు మున్న దున్న, ట్లకలుషముతి వాదు వన్న 4 నాసుందరియున్, ౧౯ 

. బుత మిట్లు చెప్పె ననఘా!, పతిగోరియె తిరుగుదాన 4 భా రాశియనకా 
వీతఖ్యాతిం గను రవికిక్కా సుతనౌదును నేను వరయాశుండగు విష్లున్, ౧౯ 

. వరదు వలేణ్యుని గోరియె, సరమంబగు తవముచేయం $ బాల్చడితిని నిం 
కొరునిం గోరను వీరా!, వర మేశుని శ్రీనివాసుం స బంకజనే త్రు,న్ , ౨౦౪ 565 



888 శ్రీ కౌండవకృష్ణభాగవతేము (అ. 

ర్ 

em 

మనమున వరించితిని ద, ద్వనజాయుండు దుర్గభుం డనిశవలుకుదు విమో 
యనభా! యనాథు లనందగు, జనులకు సంశ్రాయుండు సర్వ$ళ కు డతండౌ.౨౧ 

. కానున నట్టిముకుందుండా, యీావనితను గాచులాక $ హిత మిది యని లో 

భావించుంగాక యమునా, పావననిరములనుండు *+ భవనం బందున్.౨౧౪ 56/ 

. వనీయించుడాన నీశవనతి మాజనకుండె కప్పీం చె; నిందుండిశకంజ నేత్రు, 

మదినిల్ల్సి తవము సోమతించెయుదాన "నేం గాలింపయని వ్ల్వం 4 గాం జరింతు 

నిందని శెలిపిన $ నింతివృత్తాంతము నాలించి చని హాణకోలీం డెల్చె 
విన్న దివిన్న శ్లు 4 వెన్ను (డు తద్భ్భ_ర్తి నాత్మ నెణ్ంగిన | యట్టి ప్యోడ 

. కాన నాలేమ రథము నుక్కంగంబేన్సీ వడిగం బోయె యుధిస్థిరుగకడకు; నంతం 

బాండుతనయులు స్రాక్టింవం $ బద్మ నాభుం డమరళిల్పిని రావించిశ్రయతనిలాడి., 

అతిచి త్రము కనుగొన న్మప్కతిమానము నౌప్రరంబుం + బాండనులకు ని 

రి తింజెనీ యొసం7ను సృవ్యతి వారల శెంతయూా చ+మదముం గనార్చన్ .౨ ౮౪ 

. తలపోసి ఖాండవంబను విలసిల్లు వనంబు జాతో వెదసునకు ని 

ముల నీయంగోరి చానిక్సి ఫలముగ సారథిగ నుండె 4 ఫబ్లుసు లేరన్. ౨౫ 

. అనలుండు తుష్టినొంది ధవళాళ్వచతుష్కము నతయాంబకం 
బనందగు తూణయుగ ము మీవాస్త్రభరావళికే న భేద్యమౌ 

ఘనకవచంబు భూరితర? కార్షు కవర్యము నిచ్చె నవ్వు డ 
రునునకు; ఖాండవంబు స్వరు$చుల్ వలయ£౯ దహనుండు కాల్పుచోన్. ౨౬ 

నరుచేం దప్పింపంబడి సురరివు శిబ్పియన నొవ్చి 1 శుంభ చ్చ_క్తిల 

బరగౌడు మయుండు సఖుండని, సురవతి వుత్రునకుం జక్క$శో భిలుసభనున్, 

తే, నేప్పమెజయంగ నిర్మించి $ నీకుం దగిన 

ee 

దిద్ది యనియిచ్చె దానియం$దే సుయోధ 
నునకు జలమిది స్థలమిది $ యనెడు చిత్త 
విభ్రమము గె నట్టిదై + వెలయునద్ది. ౨౭. రతి 

. వనరుహలోచనుం డవలం + బాండునుతా గ్ర జునుండి యెట్టులో 

యనుముతి నొంది సద్ధృదయు * లందటు సమద మొంది సాగనం 

వను జతనంబు చయం దన ఖా తయుం దక్కినవారు వెంటరాం 

జనియెను ద్వార కావురికి $ సంతసమ్మొండి జనుల్ తనుంగనకా. ౨౮ 574 

అంత శ్రీకృష్ణుండు + హర్ష పృదడంబులౌ బుతుతారకలు గల్లోవితత ఖేట 

బల మొవ్వుచుండు సులలితలగ్నంబునం గాళంది. చెండ్లాజెం $ గడుశుభంబు 

లొసంగు వాడె టం బు4రో త్రమమునం గల జనుల కెల్లను సంతసము గూర్చు 

చుండ గాళింది యాగీయు _త్రమవూరుషుయగూడి సంతో హాచ్ధిం $ గొదువలేక 
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em 

విజితరివులునై న 4 విందానువిందులు, థా_ర్హరాష్ట్రునకు నోతాంత సఖులు. ౨౯ 

-్రిఢ్రీ మిత్రవిందాదుల వివాహము. రియా 

రాజాధిదేవి యనగా, నాజగదీశునకు మేనశయ త్త యగును ద 
దభూజానుల కాదెవియె, యా జనని తదాత్తజాత + యలకు గుణాళకా ౩౦ 

.మి శ్ వింద యనంగ మించ విఖ్యాతి న్యా కన్యకయును మదిని $ గాంచనాంబ 

రుని దలంచుచుండెె + మనుజేంద్రు లవ్వారు, చెలియలికిని బెండ్లి 3 చేయంగోరి. 

భఖ వ్యరెతిని స్వయంవరము గావించిరి; మిత్రవిందయుం గృష్టుమించుదమిని 

వరియింవపం దలయయగా 4 వారించి; రాకన్య హారింగోరం దగదను 4 నాశయమునఊ 

బర మేళ ఏరుండు నాశవరవర్ణి నీవాంఛ సజల భూపాలకు 4 లెల్ల జూచు 

చుండంగా బలిమి నోయుప్పులకువ్చను కొనిపోయి నీగరముంజెరి 

. వుండ్లి యాడెను; గొనలవ్ఫథ్వికొడయం 

డైన యానగ్న జిత్తు ధర్షాభిరతుండు 
కలండు నిరువషమలేజంబు $ వలయుకస్య 
సత్వయనునది కలదు తీజ్ఞనవతకిని, 3౨ 578 

జనవతి యాత డాత్మజకుం * జక్క_నిభ రను గానంజాల కొ 

క్క_నియతిచేనె నేనృవతి 4 కాంతుడు గోవృవస_షప్పకంబు శ 
_క్టిని గాలువంగనోవు నతోధీరు. డతండె మదాత్మజాత భా 

ర్బానుగ గ్రుపాంపంలల్లు నన్ని $ యావృషభంబులు భూరిస_త్త (ముల్. 3౨4 

అతితీక్షుళ్ళుంగములు నే వీతివతులకుం జెనకరాక 4 చెలంగును మ్ర 

పృతతుల గంధము నోర్వవు మతీదుష్ట్రములౌచు నొప్పు + మాటు గనకయే. 33 

. ధరణిపు లట్రివా_ర్తవిని $ తత్పురికిం జని వానిం గాంచి యె 

వరుసను గాల్వంజాలకయె 1 వచ్చిన త్రోవనె పోవుచుండి రా 

పరముమునీం ద్రవంద్యుండు నృశీపాలకపు త్రియు దుష్టగోవృపో 

త్క_రము జయించినం బడయయతగాంగల దంచొగి నాలకించుచున్, 334 5! 

బలములు తన్ను0గొల్వంగ నీ వార్యప రా క్రమ ముల్ల సిల్ల 6 గో 

సలధరణీశుం డున్న పురేస త్తమముం గనంోయె; నంత శ్రి, 

జలరువానేత్రు రాక విని $ మ్రాపతి వె యెదుెరేగి యాసనా 

దుతొసంగి వూజచేసీ వరోతుష్టునిగా నొనరిం చెం గృమ్లునిన్. విర రంల 

. భూవరవుత్రి నాగ్నజితి 5 పొంకముగాం దనచి_త్తమందు నే 

పావనమూా_ర్టీం గోరుచును $ భద్రము లొందంగ నెంచుచుండె నా 

శ్రువనితావిభుం డతంజె 4 చెరంగవచ్చె నటంచు వించు నా 



క్రర్రి రీ 2, తొండ వకృష్ణ భాగవతము (ఆ. 

ఫూవిలుకాని తండ్రిం గని $ పొంగుచు భ_ర్తగ నొందంగోరుచున్. 3౫4 683 

క. మనసున. గామించుచు న్కి ట్లని యెంచె నితండు నన్ను 9 నర్జాంగిగ 7 

కొనుంగాక నేను బుణ్భము, లను సల్పినదాననేం జోలంగుత! * వాంఛల్.. 3౬ 
క, విబుధుల యాశీ రా్వాదము, లబద్ధములు గాక సూన్చతార్థ్యము లగునే [గన్, 

విబు థా రాధ్యుండు పారి య గ బతి యటం చంచుచేండె ( $ గోర్కె_లు పాం 

ఉ. అంతట నగ్నజిత్తు విధి $ నర్చితుగా నొనరించి కృష్ణు న 

త్యంతెముదంబునం బలీళ 1 నచ్యుత! లోకవిభూ! మవాత్మ! నే 

నెంతయు నల్బుడ౯ా మజీయు $ నేమియెబుంగని మూఢుండ౯ గదా! 

సుంత భవన్మప హా _త్త మును శ నూటిగ నెం చెలియంగం జూలంజూ! 3౬౮4 556 

క, అమలంబగు' నాత్తానందమునం బూర్జుండ వొచుం 1 దగునీ కత 

ల్పమతినగు నెనదెట్టి ప్రియము చేయంగ నేర్తు చేవతాధివ వందా! 3౭ 687 

ఉ. ఏమహనీయు పత్సరని$ జేడ్యరజంబును లత బ్రహాయు౯ 

శ మహానీయకంఠుడయి $ చెలువ వహిం చెడు ఫేంక్రుండు స సు 

శామముఖామకుల్ తమ శిశరంబులం జాల్తురొ యేమవాత్తుండు 
జోను నిజై కశ _క్టి మును + దా నిలనిల్పీన భర్మమార్లమున్. 3 20 రరర 

తై, సాధుమర్యాద లను గావ? సంత 'మెలమి6 

బొంద లీలావతారముల్ 4 వూన్మి_ నెత్తు 
చుండునో యల భగవంతుం $ డొగి నెట్టి 

సవ బరితుష్టుం డై 9 చెలంగునొప్కా. 3౮ 589 

క. అని విన్నవింప గృష్షుం డృతనివూజలనుం గ్రహించి $ తగువీళమునం 
దునంగూరుచుండి చితున్కవుషన మో మలరంగం బల్క_ఢబూ నెం ట్రీ లైన్. 3౮4 

క. జలధరగంభీరంబుగ, విలనీ శక నినద మద్ది 9 వినుమో రాజా! 

యిల స్వాయథర్మ నిరతిం జెలువా రెడు న్ శ్రీ యునకుం + జెల్ల దడుగుటల్ . 3౯ 

క. సుకన్ఫలు నిందింతురు సు, వుకలుషమతివంచు నిన్ను + యాచించెద నీ 

దుకుమారి నిము వియ్యమునకు నర్ద్హుండ వీవు నామీనము నక్షైంచున్. 3౯౪ 

క, మేమనంగా శల్క_దులము, గాముసుమి యనంగ వినుచు 1 య తమాశాంతుం డనుకా 

శ్రిమహిత! సుగుణముల శ్రీవే మేటి నిథానమ వని యెఅు/సదుం గృప్లా! 

క, ఏనీయంగము వదలక, శ్రినారీమణి వసీంచు 4 &ీతి నీక్షం'కుకా 

మానితుండు వాంఛధనీయుడుం గానంబడువాంజె వరుడు 1 కన్నియ కరయన్, 

ఉ. ఐనను నేను దొల్లియె ముదాత్తజకుం దగినట్టి వల్లభు౯ 
గానంగంయగోరి వూరుషుల 1 గాఢవరా కృమము౯ బరీతయ చే 

మానస మళ్ల తృప్పిగనుకమాడ్కి_.ందగ౯ సమయంబుచేసీ యు 



పం. ] దళమస్క 0ధ ము, 891 

న్నాను యదుప్రవిర ! సురకనాథనమక్చిత! సాత్వతర్ష భా! ౮౨ 595 

చ. కనుగొను గొ వృవంబు ల$ (క్రాలుచునున్నవి స_ప్టసంఖ్య చె 

తను దగుశితు₹మి6 గడు 4 దర్పముగబ్లన వారినైన లె 

క్క_నుగొనకుండు లోబడక 4 కావరమూూని చరించుతుంచు శా 

ట్లనయులు వెక్కు_ రివృషభ తల్ల జళ క్రి నెలుంగజేవయే. రో 596 

6. వెంతకుంచోయి మారుకొొని $ చెచ్చాణుం దావ వ్రవిహమోణకొటిచేం 

బంతముమిోిజంగా నవియశభంగురవి క మో ముప్పు సు గుమ్మం గా 

నెంతయు ఖన్న గాత్రు, తు,లయి 1 చువజి ప పాటీరి గాని యొక పంటే 

సుంతయు నిల్వంజాలం డిది 3 చోద్య్వముగా దె రమాధినాయకా! ౪3 way 

ను. ఇవి నీచేత నడంపంగాలబడినచో 4 నీనాతనూజాత క 
వవ దోసాత్వతనాథ! సమ్మతు(డ వె స్ట మైనట్టియా ల్మేళ్వరుం 

డన్రు నా నాతనియాశయం బెట్(గి మాూనాథుండు లోక పృభుం 

డవు నాకృష్ణయ్ సాషవలగ్నమునః బై చ ?దచొ వంచియం జుట్టుచున్ . రళళ 998 

క. తనను౯ సప్తాక తులుగం గనువట్టం చేసికొని నిశ;కామవిలాసం 

బున వానియిట్రి యడంచె౯ా, వనజాతుం డంతట వృషశభములం బూన్మి-న్. 

ర్, హతవీర్వ్యాజస్సు ల వృష్కభతల్లజముల౯ా గడంగి 4 వ వగ, వాములంగ 

ట్రై తగుచమత్కృతి నీడ్చెను, శీతి బాలుడు మ్రానిభొముం $ జే లాగుగతిన్ 

మ. నరవాశ్రై! హరి యేుడురూపములం గాశనంగాటడం గారణం 

బరయం జూచెదవేము “*“నేనొకండం బూశీర్లానందుండ౯ా జుమ్లు భా 

మరొ! నాశన్నస సవపత్ను లుందు రిక నేయాడ్యి.౯ సుఖంతుం గటా! 

వరమేశా!” యనుచింతం బూనంగ దకోభావంబునుం బెల్పుచున్. ఈ౬ 60! 

ఆ సత్వ నూజడింషం 1 జక్రి దా గ్రృహియిం చె, ననుచు నిశ్చయింపు + మవల వినుము 
భూమినాథ! యంచుం$ బూజ్యుండా శుకయోగి, తెలువటూనె కౌరిగలలితకథల. 

చ, మనమున విస సృయంబొదవ $ మేపతి ప్రి తియెసంగంగా నొసం 

గను దనకూాంతు నాగ్ని జితిం 5 నృష్టును౯ హరి యెల్ల భంగులకా 

దనకుసనమూను రాలయిన $ తన్విని శాస్త విధికా (టై హూ-చె్కె నం 

త నృపతివత్ను లాత్తజకుం $ దద్దయుం సిడగుభ్త యబ్బుటన్. ౮౭ 603 

మ. పరమానందము నొంది రప్ఫురమునక౯ 1 భ వ్యోత్సవంబుల్" తాగక 

దరముల్ భేరులు నానకంబులను వాశద్యుంబుల్ కడుకా మ్రోనె; సుం . 

దరు లాటల్ తమిసల్సి పాడిరి మహీడై వాశిషంబుల్ నిరం 
తరరీతిం దగా శ్రీలు. బూరుషులు మో1+దంబొంది యత్యంతమున్. ర౮ 601 

చ, వరుస దుకూలవస్త్రముల 4 భాసీలి పూవులమాలికల్ మనో 
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పహూరవరభూవ ణావళి పొశయల్ మెజణయకా ధరియించి యుండి; రా 

ధరణిప్రు6 డాత్మ జాత కయుశతంబగు సంఖ్యం జెలంగు ఛేనువుల్ 

నిరుపమరత్న హోరముల  నిండువునంబున నిచ్చె న_త్లణీన్, ర౯ 605 

చా, గాంగేయో త్రమహారముల్ గళ ములంగో గ్రాలక్ దుకాలాంబరా 

భంగ శ్రీయుతి నంగముల్ వెలయ మి ఖ్రాజత్కలావంబు లు 

త్రుంగానంగజసంవదం దెలుప సం స్తుత్య పృవృత్తుల్ దగ౯ 

శృంగా రాస్పదలై చాలంగురుచిరగ స్ర్రీల౯ నృవుం డాద్భతిన్ . సగం 606 

ఆ, మూండువేల నిచ్చె + ముగ్గకుం 'జెటిక, 6] సవరసలువ స్ట హ_స్పివర్య 

ములను నవసహస్రశ+ములను వానికి. ర్రిగుణముల నొసల స్వంద+ోనవర ములను. 

క, అరదములకు శతగుణముల, పారులను మజి యశములకు 4 నన్నిగుణములై 

పరగు వడాతులం గొమరిత, కరణముగా నొసల మానోవాధిపుం జెలమిన్. 

చ, మనమున బొంగున్నే వామున * మాధవుని సకళ త్రు, గా రథం 
బున సుఖసంస్థిత౯ వెలయు$పోల్కి_ నొనర్చి మవాబలంబు ముం 

దు నడువ సాగనంమె మును? ధవూ_ర్తవృషంబుల చేత బెరుషం 

బునం గడు మెప్పుగన్న యదు$పుంగవసంతలిచేత నోడుటన్. ౫౧౪ 609 

క. హతవీర్యులై యళం బీతీతిం జెడ వగయసందుచున్న 1 వీతిపతు లీర్హ్యా 
చ్యుతిగనని చి త్రముల ను, ద్ధతిమెం గృస్షుండు కన్యం $ దాం గొని చనలోన్. 

క. త్రోవ నిరోధించిరి త ,ద్యూవిభ లొనరించుయత్న1మును గని నరుండుం 
శేనమెయి బంధువగు న్మా శ్రీవిభునకుం బ్రియముం దాను 1 జేయుతల(ప్రతోన్. 

మ. సురద త్తంబగు గాండివంబుం గొని రాగజుల్ వై వై.చులీ,వ్రాంబకో 

త్క_రముకా జూర్జముచేనీ తుద ద్రమృగసం$ తానంబు హర్యత. మే 

కరణిం దోలునొ + యట్లు లాకైజెసనేం 1 గాలూనకుండంగనే 

పరువె_త్తంగ నొనొర్చెం గృష్షుడు నరు౯ 4 బ్ర జ్ఞానిధిక౯ మెచ్చుచుక. ౫౮ 612 

G. ద్యారకం 'చేరం గానుకను + దానిగ్ర హించి ముదంబుమోణ గం 

భీరమృదుస్వభావుండగు 1 వెన్నుడు "దేవకి కంత” ముద్దులం 

గారుచు నేర్చుకాండు యదుశకుంజరుం డంతట నాగ్నజి త్తి ల్లితో 
వోరివివోరముల్ సలీవె $ నందటు తనని సంతనసింవంగ౯ా. ౫౫ 613 

క, శ్రుతకీర్తి రి యనంగ శ్రీహరి, వీతృనోదరి యొువ్వు నామోవీ మ్రీయవుత్రె లెక స 

న్య తింగల శకయరాదదు, పత్ర భద్ర ద యనంగం గీ ర్! సగాడు ముల. oy 

ర్ సంతర్గనాదిసవాబాలు, వింతగ దను బిల్వం బంచి  వియ్యము గోరా 

సంతేసమున న్షే యని యింతయనందగని వేడ్క 4 నెంచి గ కంంచెకా, M౬ 
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నీ మచే ద్రైశుతనయను $ మంగళలతణసంయుత లత ణాశసంజ్ఞ (దనరు 

ల 

కోమలాంగిని దాను 1 గోర్కి స్వయంవరమందు గరుత్త ంతుం 1 డమృతముబలె 
నొక్క_ండె కొనిపోయె $4 నుద్దతు నర కాఖ్యు నసురుని బొలియించి శ యతనివెజును 
దిక్కు లేకుండిన 1 లేజివమిన్న లలనాడ వరియించెం గావున $ హరికిముఖ్య 

. పత్నులట్టివారు $ వరికింవంగా సహ్కృస్ర, సములు గలరు వారు 4 సదమలగుణ 

వృంర్తే తములం జెలంగి 4 యీోళశుని నేవియంజాలు శ భాగ్యముగల 1 సతులు సుమ్తు,' 

ఫస శ్ర 

ఏంబదితొమిదవయథ్యాయము, 

అరి నరకానురసంపహోరము. థితా=- 

. అను శుకయోగిచం దు నకు $ నాయభిమన్యునివు ట్ర తుం డిట్లనుకా 
యో 

మును భగవంతుం డై నరుని $ మూ ర్షిధరించిన కృష్ణం డెవ్విధం 

బున నరశకాసురుం దొనిమె $ భూవతనూజల నాతం జేల యుం | 

చెనొ చెజపెట్టి యవ్విధము $ శ్రీహరి శ ర్యము నాకుం దెల్చుమూా. ౧ 617 

, వరముని యిట్లువ ల్కె నృహావర్యుని పృళ్న ము. జాల మెచ్చుచుకా 

నరకసురారి ముక జలధిగనాథుని భత తము దా హరించె ని 

రరపతి తల్గియా నదితి $ రత్న వినిరి, తోకుండలంబులం 

న్వ్రపడి బలి 6 శైకొనియెం $ దర్చ్పమునం దన కీడుగల్టమిన్, ౧4 '618 

అమరుల వర్వతనునం దగ్కిన మణత్యూభ ఫద్వరంబు+నం గలస్థానం 

బమరులు భబూడంగం గొనిచనంగ మఘతవుం డాబా ర్రశలెల్లరో $ గను దుః $ఖమునన్. 

. ధరణికి వచ్చి ద్వారకను దా మనుజాకృతిం ఛాల్చియున్న శ్రీ ని 
హరికిని విన్నవించె నపు $ డాపర మేళుండు సత్యభామమం 
దిరమున నుండ వృత త వారు 4 దీనతంబావం నెంచి పూర్వమే . 

ధరణికి నీయనుజ్ఞం గొని 1 త్వత్తనయుక్ నరకుకా వధిం చెదన్. 9 "620 

. అని నరమిచ్చియుంట నవు 1 డాక్కను దానిం దలంచి సత్యభా 
మను తీతిభాగజాతగ సమ స్తవిభంబుల నొప్పియుంట లో. 

ననువుగ నిశ్చాయించి యలయంగనతో గరుడాధిరూఢ్డుం డై 

దనుజునిం జంపంబోయె; మధుశదానవనసూదనుం డెంతో వూనికన్. నా. 621 

సత్య భామా వాంఛ 1 సక లవిధంబుల దీర్చ నెమ్మది నెంచి $ తెటివమిన్న న 
తనవెంటరా౭ దలంశపను సమ్మతించి షా ప్రా్ట్యోతిషంబను నగశరో _తృమంబు : 

గిరివరదుర్ష మె 4 పరులకు ఛేదింప నలస ాకుండంట ఫ నాసుపర్టు .. 
వై నెక్కిపోయెను; 1 బర్వతదుర్దము శస్త్ర దుర్చముమతిీ ఫ 'సఫీలదోర్ల mr 

ఆ, 'నుగ్ని వాయుదుర్లమయి య భేద్యంబు నై న వంయుచుండం జాల ఫితివమ్ము 

శాం-భాగ=ర్ర() 
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లతిదృఢములునై న + యమ్హురదానవు పాళతతులు చుట్టు  పరణగియుండె, 3 - 

ఛా, దానిం గాంచి గదావ్రవోరముల నాగభా త్రీ భరాళి౯ రజం 

ew 

బౌనట్టుల్; ఘనశ,స్త్రదుర్రముల బాగణాళిం ట్ర యోగించియే 

వానింద్రుంచు సుదర్శనాయుధము చే $ వై ళ్యానర వ్యావృతిం 

గానంగాలడు దుర్తముక్ జవమునక౯ + ఖండించె నెర్పొవ్పంగన్. ఈ (23 

. అరిభయదంబుగా నమరు 1 నాజలదుర్లము వాయుదుర్లము౯ 

బొరించొరిం ద్రుంచెం జక్రమున 1 భూరితశానిని భీమభంగులౌ 
మురదనుబేం ప్రపాళముల్ $ ముత్తునియల్ గ నొన ర్చ; నంత ఫీ 

కరతరపాంచబన్యముఖ!కల్పిత నే బము లకు నోశంగన్. ర 624 

ద్వారక వాటనిరో ఛార్జనిర్మి త లోవాదియం తృంబులు చూర్లంబు లయె. వీర 

మానసంబులు వృక్కలయ్య అంత శీ శ్రీకృష్ణురడు గజాప్రవోరంబులం ఛూ కార 

మును జూార్థ ంబుగావించె నప్పుడు ౫ 625 

ప్ర శయమున ౦దు6 చై పయిని $ బర్వ్నెడు నాయశని ప ప్రఘూోేషముకా 

బలె ఛయదంబుగాం జెవుల 4 బర్విన కృష్ణుని పాంచజన్యని 

స్తులనినదంబుచే నిదురశసొక్కి న యామురదాననుండు భీ 
తిలి వడి లేచె వాడు కడురేది వ్రవరా క్ర మశాలి దుష్పుండున్. ౬ 626 

పంచశిరస్కు_డు నై నె తగుం జంచలమి "సటియంబె $ శయనించును, వాం 

డెంచి రిప్రుళ ంఖరవ మిదుదంచితముగ. బ ర్వెడునని $ యాత్మ 6 దలంచుచున్. ౬ 

జలములనుండి లేచి లయశస ప్పహయానలు లట్లు శెంతయుక్. 
వెలుంగుచు దుర్నిరీతణుండు 1 4 భీతికరాకృతియాచుం గేల న 
చర్థి లెడు ్రీకూల మొవ్చ శుచికదిధితుల౯ా భయదంబులౌ ముఖం 

బుల నయిదింట లోకముల శ మూండిటి మ్రింగ నెంచు చాడ్చునన్. ౬4628 

. గరుడునిమింది కేపభుజగంబువలె౯ా హరివై మై క బూని యం 

బరుగిజె; నంత నూలమును స్ట బల్వీడిం ద్రి ది ప్పి  సుషక్టుపై 

ర్భరబలయు క్తి కి వేచి తనోవ క్ర ము చె దను గుదం ద్వితి 

వరుసం గనంబడంగ బవాంభోంగుల న నా ర్చెన్కు దన్మహాధ్యనుల్. ౭4 629 

ధరణి నాకాళది కృతుల నంతరము బ్రవ్రోాండకటాహాంబు $ నావరించి 

భయదంబుగాా దోంచె; $ వాడు గవుక్తో తంతు జంవవై చిన యట్రోశాతళూల 
మును గృృ్షుం డటం గనురగొని రెండు ౨ తూవులం దోడనె వై చి ఏ ముశత్తునియలు 
జెండి తన్గుఖముల + నిండ బాణంబుల గాడనేనెను; వాడు $ 3 కనలి గదను[గను 

ఆ. విసరివై వెం గృష్ణు 4 దెస నంత 'వారి తన, వైకి వచ్చుచున్న $ భయదగదను 
ధనదుగ దను వైచి? తళ్భ ణమే వేయ్యితేనుక లై పడంగ 1 నొనరిచెంగ్రుభ. ౯౪ 
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చ. కరములుసాంచి మార్కొ_నంగం 1 గ గ్రుక్కునం బైంబడవచ్చుచుండు నా 

మురసురవై రి పంచశిర$ముల్ భయదాశృతి నొవ్పూచక్ర క ముక 

హరి యవు డంపం (ద్రుంచె నొకకయాటగ జేవళ లెల్ల మెచ్చి సుం 
దరతరకల్పభూజ సుమేళదానుములకా గురియించుచుండంగన్. ౧౦ 681 

క. వినికృత్తశీర్టండై యింిద్రుని తేజబోరూవ మగుచుం $ దోయెడు వజ్రం 
బున శిఖరంబులు తెగండు, ఘనభూధరమట్టు లసునోకాయము పాయన్. ౧౦౪ 

క. సలిలంబులయందుం బడ ఖలదానవు నాత్మ జులు నికామబలాఢ్యుల్ 

కలంగినమదులం బితృమృతి, కలఘురువ౯- మించి యేడ్డు $ రతిదుణిఖతు లై. ౧౧ 

వ, తామ్రుం డంతరితుండు శ్రావణుండు విభావసుండు వసున్ర నభస్వంతుం, డరు 

ణుండు ననువారు పగయీజ్చకోరికల నర కాసురుండు ప్రోత్సహింవం శీభనామక 

సెనాధివతిం బురస్క_రించుకొొని యుద్ధమునకు వచ్చి యంత. ౧౨ 632 

చ, హరివయి సాయకాళి గద $ లట్లసివుత్రిక లుగ్కశ క్తు ల 
వ్వరుసనె యష్టిళూలములు $ బల్నిడి వై చిరి తీ వ్రకోపులై. 
గురుతరవిర్యుండా హారియుం $ గోమలి చబూచుచునుండ విస్ఫుర 

చృరములు వైచి భూర్మముగ $ మ్లోస్థలిమై బడంజేని లిలగన్. ౧౩ 688 

ఉ. అంతట మాన "కే జ్రెజు ముశరారియు. వీళుండు లోనుగాలో దు 

వాంతుల డాన వేశ్వరులం $ దార్కొని శీర్ష భుజో రుపొదముల్ 
వింతగం (ద్రుంచి సంయమనివిటికిం బంపెన్యు భూసుతుండు కొ 

లాంతకుంబోలి రోషమున 1 నాత్మచమూపతు లారణావనిన్. ౧౮ 634 

మ, దనుజార్యుగ్ర, శరాలి బ్రు,ంగుటకుం జిశ_తంబూని యంతక గ్రుభం 

గొని 'యోర్వంగనుజాల కబ్టిజములై $  క్రూరంబుతై సంతతం 

బును దానోదకముల్ వవాహముల జెహోప్వుంబూని పాజంగం బో 

బవ్పీనయేనుంగులంగనాడి సంగరము దాం $ జేయంగ వచ్చెం ద్వరన్ . ౧౫ 6805 

చ. ఖరకరుముండలంబువయిం 1 గృము తటి ద దృ ప్రతతీియుకాధ్ర భమ 

ట్ర్లరుదుగ వై నతేయువయి $ 5 నంగనలహాడి చెలంగుచున్న శ్రీ 
హరింగని శే శతఘ్నీ యను 4 నాఖ్య వెలింగాడు శ_క్తివై చె న 

త్తరుణమునందె యోధు లొగి 4 దారుణబాణముఖాయుధంబులన్. ౧౫౪ 

మ, హరి నొప్పించిరి నిర్భరారి ఘుననె నైోన్యవ్రా వాతముక్ గాంచి క 

ర్చురష త్రై, న్వితశాతేసాయక గణంీబుక్ వైచి తద్చాహువుల్ 

శిరముల్ పాదము లూరునుల్ గళములు౯ $ ఛన్నంబులై. యుర్నివై 6 

దొరలం జేనె మదాంధసీంధుర హయ న్లోమంబుం ద్రుంచెం వడిన్, “రక 687 

మ. ఎవి యోధ, ప్రహితంబులౌ శరము, లేగయేయస్త్రముల్ వర్వు నా 
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యవి యొల్లం దనలతివ్రసాయక స సమూ హస్పర్శత౯ మూండోగా 
భువివై Cc దె, నృంగంబేనె శ్రీహరియు నోర్చుకా మెచ్చ 'దెవాళు, లా 

హనవవుందుక వినతాసుతుండు (ప్కబలుం ఫై వీథ్రన౯ భక్తి కిచన్, ౧౭ 688 

చ. వనజదళాము మోయుచు నోవార్యబలాన్వితవక్ష చాలనం 

బున గజబ్బందముక యముని 4 పాొంతకుం బుచ్చుచు నంతంబోక వ 

, ...తనఖరతుండసంహతులం $ గంధిజ నాగములకొ హరించె నం 

త నతనిశ_క్టి కోర్వక వోతంగనుచు౯ హతళిష్ట నాగముల్. ౧౮ 689 

చ. వురవరముం జొరంగం జనం + బూనెను, భూసుతుం డొక్క_ండే మహా 
_త్తర రణకాతుకంబున మృీథంబున నిల్చి వెనంగుచుండి యా 

"గరుడునిచేం గలంవంబడి 4 క క్రున్ననం జబాతడు నాతీ నై సు థై నము౯ 

'హరిదగు వి క్ర మంబుః గని 7 యా గవ హా మెంతయు. దన్ను ముంవలన్. ౧౯ 

చ, శతవముఖు మున్ను నొంచిన వ్ర (Fl స్పినిగాంచిన నే శ్రీచే మహో 

దతుని సువర్ణ నొంచె; వినతొనుతుం డెించుక దూలండయ్యెం ద 

దతులకుం బూలమాలంగొని $ దంతిని గొట్టిన యట్టులయ్యునా 

జతనముు; నిష్ఫృలోద్యముండు $ క్షూసుతుం డత్తజినా గ్ర హంబునన్. ౨౦ 641 

మ వినతానందనుC డించుశేం గదలశే | $ విత్రాసముం గాంచకుం 

డిన చందంబు నెటీంగి కూలమున నాని రెజపక్రాతు నొం 

పను గై నంబెను దానిపై చుటకుం బూశర్వం బే వ ముకుందుండు భూ 

- తనయు౯ ఘోరనిశాత నేముల దురంీతంబైన చక్ర, ంబునన్ ౨౧ 642 

అ. చంపనెంచి వాని $ సాహస క్రి కి యలను, మనమునక స స రించి $ మఘఘవు నుడుల 

మరల సంస్త రించి $ మ తృగషస్టుడా, నతని గాంచి తత్సశయత్న మెంచి. ౨౧ 

చ. నిరుపమళ క్రిం జ (క్రమును | నింగి వెలుంగంగ౭జేయుదాని స 

ఇ త్వరముగ వై వాచి 'కండలవికభాసురమై మకుటోజ్ఞ (లంబునౌా 

నరకు శిరంబుం ద్రుంచె నది $ నై జరుచుల్ దగ భూస్థలస్థ మై 
వరరుచులం గనందగియె $ వానివధంబును గాంచి గె నై కేల్. ౨౧౪ 644 

క, వతగనీ పరువిడం హొచ్చిరి తీతిసురహానులు సుఠాళి $ న్ద్గులు గంధ 

(ర్వతతులు.. సాధురవంబుల్క జతనమున౯ నింపి నెల్ల 1 యభిగములన్, ౨౨ 

క. హరివై సుమవర్ల చ ములం, బరమామోాదంబుమిోాటిు $ భవ్యనుతులతో 

సరసాలాషమ్తులతీోం. బరంగంగాం జెనీ రంతం 1 ద్వరపడి వెతచిన్. 9౨ 646 

చ. ధరణయు "నై జరూపమున-$ దానవవై రిని జూడవచ్చి యా 

'* నరకుడు: బలి కొనిన $ నాకపమాతధరించుచున్న సుం 

దరమణిే ష్లాయకుండలవతంసయుగంబుం దరంగిణీళ (Ye 
ద) 
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క్యోరుని సితాతప త్ర మును $ భాసురమైతగు వై జయంతినిన్. ౨౩ 647 
. కనకమహిధ రాంశమయి $ కన్ప్సడు మందరశ్ళంగ మంచు నొ 

ప్పిన మణివర్భము౯ హరికి + బ్రీతి నొసంగెను; భ_క్టిభావనకా 
మనము చెలంగంగా నమరమండలవూజితు విశ్వనాథుం గ 
ముని గనుచుకా దబ్రైణామ మిడి శ చొక్కు_చు నంజలిపట్టి యోోావిధిన్.౨౮ 648 

అరి భూ దేవి శ్రీకృష్ణుని నుతించుట. శిజా= 

. సురసం ఘెళ్వర! నీదుపాదములకు౯ా 4 బోవోరులం గూ రు నో 

'పరమాత్తా! దరచ క్ర ముల గదయుం దాల్చం బ్రి వీ తి నీయాలు ఖా 
స్వరహ_స్త సంబులు సోల్టుగల్లు దివిస్వామా! నమహ్కేర మా 
శ్రర! ఛశ్రాళయతుల్యరూవముల చే వర్తించు వి శ్వెళ్ళరా! ౨౫ 649 

. నతు లొనరింతుడ బంకరుహనాభ! మనోహరవద్య మాలికా 
వితతిధరా! నమస్సు లివె $ విస్ఫుటపంకజనే త్ర! | వందన 
వ్ర తతు లొనర్హుం బంకరుహోపాద! నమస్కృతు లమె సర్వమం 
దెతిశయశ క్స్ 'సుండుపరోమాత్త గృహింవుము వందనంబులన్ , ౨౬ 650 

. భగవంతుండవు మణి $ వాసు దేవుడవు కార్యమునకు ముం దక పిగియుండు 

వాడను నీ కివె$ వందనములు; జగ త్కారణమునకును + గారణుండ వ్ర 

_ .. వూర్ణబోధుండవు 4 పుట్టుకయే లేక జగములకెల్లను $ జనకుండవయి 
బ్రహాంబవై వేదవర్థనాతితళ_క్ష్యతిళయంబున నొప్పి $ యఖలలోక 

. రత, శాదృతిగల్లి వ+రంబ వగుచు 

నలరు నీకు నమన్కార 1 మాచరింతు 

మోవరాత్పర! పర మేళ! $ యూముకుంద! 

ష | సర్వభూతాత్మ కా! నమస్కార మభవ. ౨౮ ఈ! 
. మరల సృృజింవన” ననెడిీమాట మనంబున దోంచినంత ని 

ర్భృరగురుత ద్ర ద బోగుణ పోరాజితమూ _ర్రివిగాం జెలంగి సం 

హారణము చేయలాం. దమసు$నట్టు లె  తాలిచి స సత్త (ముక మనో 

హర కరుణాతిరేకమున $ నట్టులె' కావంగం చాలు వో ప్రభూ!. ౨౮౪ 652 

నీవు గుణాసంవృతుండవ్క భావింపంగ నట్టులయ్యు 4 వాని గొనుదు వ 

మ్యైవరుసల నవి నిన్ను చేవమెయి నదేమియేని $ చేయంయగలవొకో?, ౨౯ 

. కాలప్రథాన ఫూరుషు, లోలి విభూ! నీవ యగుచు 4 నురుళ క్లిలస 

ల్లి లల లవానికిం బరుండవ, యె లలీం జెలువారుచుందు $ వబ్దదళామా!. ౨౯ 654 

. నేను నాషువవమానులుం చేజస్సు నభ్రంబుం దన్నాత, స లమరవరులు 

మనము నింద్రియములు 4 మణ్ యహంకారమహ_త్త_త్స్వములునుజ$ రాచ రాత్త్మ 
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వ్ర పంచము శక్తి ీ కలితుండ వద్వితీయుండవగు నీయందునొప్పియున్న 

దను మాట శ్ మ మగు$నానరకునిప్ర త్తు డగుభగదత్తుం డీ[యర్భకుండు 

. ఖీతుండై నీదు నంఘ్యంబుగజాత యుగము 
శరణువొచ్చిన వాం డిదె ) సాధుభ క్ష 

జనమవాో_ర్హిహారా! వీని + ననుపమాన 
కరుణం గాపాడుమా నీవె + కాదె దిక్కు?. 3౦64 655 

సక లవిథ కల్మష వషహరణ, మక్ళ త్రి లత మను నై ననీదు + వాస్తాబ్ద మ 

ర్భకుండగు 'పైనిశిరంబున, సకోలేశా! యునుపవయ్య! 1 జానుగల బోవన్. 3 ౧656 

అని స్రార్టించుచు భక్షి నమ్రముఖియై + యాభూమి వేదో క్షు కల 

వినుతులో చేయంగనే పరాల్చేరుం డన౯ విఖ్యాతి గన్నట్టి శ్రి గ 

వనజాతుం డభయం బొసంగి యతనిం $ బాలించి సంపత్పమ్యు 

ద్ధిని జెల్యా రెడు నామహీసుతునిడా 9 ధిప్ఫంబుం జొచ్చెం దమిన్. ౩౨౨ 657 

అధి వదాటువేలరాజకన్యల శ్రీవారి వరి గ్రహించుట, థతా- 

. ధరణీపాలకుల౯ జయించి బలీమిం 4 చా భూతనూజుండు భీ 

కరదర్పంబునం దెచ్చియుంచిన ధ ర కాంతాత్త్మజాతావ్రజం 

బరుదొనట్లు పదాటువెలుగను దుగ్శోఖాక్రాంత మై యుండగా 

బరికించె౯ వార్కి యంతం గన్యకలు దేకవస్వామి వీ (శ్రీకృష్ణునిన్. 33 656 

మ. తమ భా గ్యాతిశయమ్లు చే నచటికిం + దా వచ్చె నంచెంచి యా 

వ్రమదల్ మోహిత్మలె యఫఖీష్టవరుండే |) ప్రా ప్పించె నం చాత్త లక 

మమతల్ మై కనగా వరించి "నుతేయుక ధ్ మారుండు నానొప్పు నీ 

కమలాతుండె విభుండు మాకు నివుడౌలగా కంచు థ్యానించుచున్. 3౫4 659 
మాయీ కోర్కిని వ్యర్థము, చేయక సిద్ధించునట్లు $ చి త్రమునందే 

యాయజు(డు తలంచుంగా కని యాయతీవలు వెటువేబ 1 నాకృష్ణువయిన్. 3౫ 

సంతసమునం దమచి త్రము, లెంతయు నాస_క్లిగనంగ 4 నెలమి నిలిపి, రా 

వంతయు గాలముపుచ్చక, యింతుల యాశయము నాత త $నెణ్యగిన హారియున్. 

. స్నానంబున దివ్యాంబర, దానంబున నాదరించి $ తరుణుల వారిక్ 
దానవసూదనుం డ_త్తటీ, మానవయానముల నెక్కు_్మాడ్కి..౦ జేనెన్, 3౬ 

. ద్యారవతిం జేర్చుడు మ, సారసనెత్ర, ల నటంచుం 1 జక్క_6 దెలిపి య 
వ్యారలతొ డనె సిందన, వారము కోశ వ్ర జంబు + బంవెం గడడశన్, 3౬ 

ఐరావతకులభవముల్పు సారాంగము లుస్టో తములు సాధువులు చతు 
స్సా సర తేరదంతములు నగు వారణములం బంచె హరియుద్యారక శిలమిన్., 

తే, అవ్వి యటువదినాలుై  యశమునం దగి, 



౫౯] దశమస్క 0ధ ము. 899 

: 2 

యుండా నంతట శ్రుకృష్ణుం $ దువిదలనాడి 

యింద్రు మందిరమున శేగి $ రొలమి నదితి 

కొనరాం గుండలముల రత్న $విసరరుచుల. 3 206. (154 

. పహూరిహయుయం బులోవముజయు $ నచ్యుతునిం దమి సత్యభామను౯- 

బరమ సవర్యలం దనివి $ ఛవ్యతమోక్తుల గారవించి; రా 

హారియును సత్యభామ తను 1 న_త్త్నిం బురికొల్పం గల్ప్బభూ 

మిరుహముం బారిజాత మన1మిం చెడు కీర్పినిగన్న దానినిన్. 3౮౪ (65 

వెకలించి గరుడువయి నుంచి కడుం గ్రోభంబు మలు ) బిష్షుముఖులు మా 

రుకొని యనిసేయ వారల, నొక తణమున గెల్పి పురికి 4 నొవ్వ్చుగం 'జేశ్చెన్. 

. తన ప్రియురాలి మందిరవతంసమునం దగునిష్ము_టంబున౯ా 

జనుల బాగ _డ్వలొప్పనటు 1 స్థావన చేనెను వట్సడంబు లా 
యనువమపారిజాత కుస్తుమాసవగంధమునందు గ ప్దునా 

సను వెనువెంట వచ్చె నదె చాలవిచి త్రము గాంగం దోంచెడున్, ఈం 667 

, తొలుత మహాంద్రు జెంతయును $ ధూ_ర్తతమాని కిరీటకోటులా 

జలరుహానేత్రు పాదజలీజంబులు సనోయంగ యొ క్కి వండి త 

తృలముగం గల్పపాదవము. ? దాం గొని యాహరితోడ నవ్యల౯ 

గలహ మొనర్చి యోడె; వగర్శగ మలు వెండి మహాథ్యుండై తాన్. రం 669 

. అక్క_టకట! నిర్ణ $"రాధిపునకుం గ ల్లు నయ్యహంకృతియును $ నాఢ్యతయును 

బలుకవలెనె వారిగపరమాజ్ఞ తను నినీ!, యనల వలయులాచె $ యరసి చూచి. 

కక్రెచ్రి రాజకన్యలం బదాటు వేల శ్రీవారి పెంద్దేయాడుట. థఆా- 

. అంతట నవియుండు పరీమాత్తే శుభతణమందు నొక్కటం 

గాంతల భూమినూనుని యీగారమునుండి విము క్రి గాంచంగా 

నెంతయు శ_క్లియజేసీ తనయీ క్రెజమోజ గ, హించి తెచ్చి గ 
యో 

వోంతరరాజి నుంచిన మీవారుచిరాంగము లొవ్వువారలన్. ర౧౪ 670 

. వరుసగం గాక యొక్క_తటణి 1 వారలసంఖ్య య చెంత" యంతకుకా 

సరియగునట్లు రూపముల. ? జక్క నమర్చియెొ వారివారి మం 

దిరములం 'బెంద్హియా డెను; సూరీజనసంతతికే నెలటుంగలాం 

దరములుగాని కృత్వముల. ఫ దా నొనరించు మవాత్తుం డ_త్లటీన్, ౪9 67] 

. స్వానందపరివూర్ణుగడై యించుకంతయు నొకగేవామునకు వేశతొక్క_గవా 
మునకు నేవిధమునం 4 బోల నాలోచింవ భేదమే లేనియా $ యాదయితల 

మందిరంబులయందు $ మానవతులలనాడి యెడంబాటు లేకయె  పుడమింగల్లు 

| సౌాథారణగ్భహస్థు 4 చందమునక్ గృహస్థోచితకర్తన్లు $ లొప్వుమోాణి 



400 ధీ శ తాండవకృష్ణ భాగవతము (అ. 

ఆ. నాచరించుచుండి $ యాసుందరులతోడం డాం జరించుచుంజెం 1 దగినయట్లు] 

pir 

ewe 

బ్రృహముఖ్యు లెల్లం $ బరికించి యెవ్వని, పదముం దెలియ లేరా $ పరము" నతని, 

. పతిగా బడసి తమాపత్కి సుత లాజవరాండ్రు, వరుస 4 సొంపారుచును 

న్న తిగను ననురాగమ్లున, స్త తములం దగుచూపు లొక్క చెలువము గులుకన్. 

నవసంగమ ఫలంబు 4 లన్రనర్శ భాహణములును వీ వి, డా భేదములు తగంగం 

బ్ర మద మంతంతకు; 1 బరిఢవిల్లుచునుండ నతని * సేవించి 'రాశయతివలకును 

చాసీశతంబులు $ తగియుందు రజ నం బ్రా కోళషరునకు సేద్య _క్టీివిగాటి 

నెదులేగి వీఠంబు + నెలమిమోాజయో నిచ్చి పదములు గడుగుచుం 1 ల] బచ్చకప్పు 

. రమునుగూర్చిన తాంబూలము ముద మలర 
నాెసగి బడలిక లుడుగంగ 4 విసరి గంద 

ములను బూయుచు సనుమవహారములను వైచి 

నెటి కురులు దువ్వి నెజ్జలు $ పణబుచి మజీయు. ౪ రం 674 

జలకము లార్పును మజీయునుు వలయు నుపాయనము లొసంి1వై భవమునం జి 
ప్పిలుచున్న ద్రీతిమెయి నా జలజాతులు నేవలెల్ల $ సల్పిరి విధిగన్, Gea 675 

Mr © RN 

అఅువదియవయ ఛాయ ము: 

ధి రుక్మిణితోం నృమ్హుండు సరసములాడుట. ఖా 

. జఒకనాం. డాద్భతి సీ(యతల్పమునయం స్ట వొప్పారం గరార్చున్నయా 

సకలాజూండగురుం బతి౯ గరసరకో$జ (పోల్లసచ్చామరం 

బకలంక ప వ మదంబునం గొనుచు నాకయహ్యారంబుగా వీచుచుకా 

సకియల్ 1 నేవకుం దోడ్చడం గొలిచె శాస్త్ర స్త (వో _కృమార్తంబునక. ౧ 676 

. తనయొనరించినట్టి దగుశథర, మరూూ _త్తమనే నకు వతుతిం 

గనక చెలంగునట్లు తమిం$ గావంగ నయ్యదువంళమందు సం 
జననము గాంచి  లోకగ ణశీసర్ష ర్లసుఖస్థితినాళ "హెతువై 
ఫఘనుం డజుంజై న యీోశ్ రయ ని మలొక్కండె కృష్ణుం డారయః౯, ౨677 

. అంతర ర్ల హంబున$ీయం దాణచము _ల్పెంపుసరులు చే లాడంగ + నిరుషమాన 

ముగ నొక్కెడ వితానీము చెలంగుచుండా; సన్న సమయ దీపముల్ొగమహితమంగ 
ఛాకరములుగాయగ 4 నలరారుచుంజెను; బరిమళీవిసె ర కీభార మూను : 
మ్ల కాకుసుమదాశమములు( డాలాగురుధూవముల్ తగియుంటడెం $ దోయజారి 

నే, విశదకాంతులు జాలాళలిfవివర మార్ల,ములం బ్ర వశించి యాచోట 1 లలితరీతి ' 
వెలయుచుండె నుద్యానమం ఫే ద లరుపార్కిజాతేవన వాసనలు వింతఃరితిం. బె. 



౬౦.] దశళశమస్క_ ౦ ధము,. 401. 

క, మకరందసమాస్వాదన, వికిచహృద బ్దాతమ_త్తకభ్ళంగంబుల వౌ 
వకటధ్యను లొక్క_ మొగి౯ా సకలస్థలములను నిండి + సంతన మొసలెక౯కా. ౫ 

క తరముల నురుగువలె౯ొ జారుతర కేషతవర్ల సంకలిత మనో 

a 

: 

హారివసనాభిరంజిత, మై రమ్యం బు త్తమంబుీనౌ పాన్పువయిక్. ౫౪ 679 

జగదీశరుండు హరి సుఖముగం గూర్చుండంగ భీప్న కభూపతేనయయుకా 
మగనికా నేవింపంగ మెల్ల వచ్చె సఖీయుతిక౯ వీలాసముమోణన్. ౬ 630 

. తన చెలిక్తె యారు కరతామరసంబునం దాల్చియున్న ర 
త్న నికరభూపి తామలకనత్క_న కాంచితదండ చామరం 

బును ల్ కీయించి వీచుచు విభుం చి మదంబునం గొల్చుచుండె, నె 

మనమున బూరుపో. _త్తముడు 1 మావటికిమూటికి మెచ్చుచుండంగన్. ౭ 681 

మణినూపురంబులు 1 మంజులధ్య్వనినేయ నంగుళీయకవలేయములు చామ 
రమును ముంజేత వి+రాజిల్లుచుండంగ6 బయ్యెదచాటునం $ బరమగూడఢ 

ముగ నొప్పుపటుకుచోముల కుంకుమపుంబూం౭త ర_క్షిమ వ్యాపింప +) రమ్యనవ్య 
హోర కాంతులు మెజటీయంగ సత్మటితటివయిం దాల్సియున్న ట్టి 4 వరమమూల్య 

. కాంచికయు సొంప్రగుల్కాంగం $ గాంచనాంబ 

రుని సమీాపంబున౯ నిప్పి $ యనుపమాన 

విలసనంబున నొప్పి యశ వ్వోలందిమిన్న 

నేవ వేయుచునుండె సోద్భావ ములర. ౮ + 682 

తన యవతారజాలములం 4 చా విడనాడక పత్ని యాచు నొ 

వ్పినసతిి మానుషాకృతిని 1 చెంపెనలా రెడు పద్మలీలచేం 

దనధరియించు రూవములం $ దా ననురూప వసురూవముల్ ధరిం 

చు నెలంతమిన్న రుక్మిణిని $ జూచి సరోరుహన్నేత్రుం జాదృతిన్ . 6883 

. భాలమునందు ముంగురులు $ పరగ సన్మ కుండల సభా 

జాలము దిక్కుులక్ వలయం $ జారుముజీపదకంబు కంక మం 

దోలీం జెలంగ వ క్రీ మున 1 నొప్పుసి స్మిళామృత ఛారలొందు నా 

శ్రీలలనామణిం గ గుచు 1 శ్రీహరి ప్రీతి వచించె నవ్వుచున్. ౯ 684 

..ఓరాజపుత్తి ! మును నినుం . జారతదంటై న రూపీసంపద బలముక్ 

1 బౌరుషనము వ్ దిగధిపాలక, సారె అ ళ్యేర్యుంబు గలుగు 4 జనవతులు తమిన్, ౯ 685 

"కోరిరి, గది వారలు స్కుళ్చి శీ రంజితు లాఢ్వు లందు 4 శిశుపాలాదుల్ 

భూరమేం దులు గద? యే ,వ్యారలు నిను చెండ్లియాడువాంఛలు వెలయన్ , 

స్తరమదము హా వ చ్చిరిగాదే? మణీయుం నీదూశజ్యేష్టపి, భకియ సో 

దరుండగు రుక్మియుం దం డ్రియు, ధరణీశుల కీయ మదిని + దలంచిరి కాదే.౧౦౪ 

శాం-భాగరీ]. 
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చ. సములగువారి భూమివతోస త్త త్రములకా విడనాడి వారితో 

సములముగాని మము దమి 4 సంధిలంగా వరియించి 'లేలాకో? 

(వ్రమదలయందు మేటివయి $ భానిలుసుభ్రు, ! నిరంతేరంబు- భూ... 

రమణులకు౯. భయంపడుచు $ రత్న నిధి౯ “సరణంబు -వేడుచున్. ౧౧౪4 656 

ఉ. అంచె వనీంచువారము బ+లాఢ్యులుగాల దగియున్న యాజరా. 

..నందనముఖ్యు వై న నరశనాథులతోం బగంగొన్న వారమో 

సుందరి! చాలకాలముగ 1 &ో శివరాసనముం ద్యజించి రా 

'జ్యేందిర వాసన్నట్లు చరిీీయింతుము వేచొకకారణంబునన్. ౧౨ 699 

సీ, వవిధంబున నీకు 4 నీడుజోడుం గాని మమ్ము గృహించితి. $ సమ్మదమున 

.నేటికో; మావగుోనెల్ల యాణారముల్ శేవిమంగలబడ వెట్టోధీయుతులకు 

మావ ర్హనములు సామ_స్త సలోకములందుం గలయట్టివె కావు లలనలకును 

బరతం త్తు లమె యగు?పరిపాటియే "లేదు సు; వ్విట్టియాపూరుషలను జెట్ట 

తే, వట్టి మామార్షమును ద్రొక్కువనితలకును 

సుభ్రు ! తఆచుగ వెతలు 1 జొమ్లు; మేము 

తల నిపి_౦చనులము సాతంబు మ్రీయము 

మాకు నిష్కించనులగు సుమతులపే న. ౧౩౪ 690 

ము. తనుమథ్యా ! తలపోయంగాం దజచుగా $ ద్ర వాన్టిధివుల్ మమ్ము. నా 

తను నేవింసళ నెంచ; రన్వయము నీరంబులా సురూవంబు న్ 

క_నియం 'దెక్కుండుగాక యిర్వురకు సోక్క_ం చెన్న6 దుల్భంబుగాం 

గనుపట్టు౯ ధర వార లిర్వుర కె సోఖ్యంబొప్పు నుద్యాహమున్.. dy 691 

తే ఉ త్రమాధములగు చారి 1 కొప్ప వివి 

యెచ్చటను సత్యమిావిధిి. $ నెలుగ క్ర 

దూర మాత్మ విచారింప *+ కోరమణిరా! 

మము వరియించితివి భూహమాన్వుల మని, ౧౫౪; - 602 

క్ర అతివా! గుణహీనుల మై, శతి నుందుము గాన దృవ్యి 9 నిదితగని భి ' 

తుతతియె గుణవంతుల మని, శవితథ్య్యముగ సన్ను తించు $ వివిధవిధముంలన్. 

క, అదివిని నిజమును నూహాను, ముదితా! వరియించితివి మము౯ (ఖాంతిమెయిక- 

మది నెన్ని యింకనై నను సదమలగుణశాలిమైన $ క్షాపతివుత్రు తు౯ా ౧౭ 694 

1 “అన్పస్ట్రవర్మ్మనాం ఫుంసా మలోకపథమియుహామ్” ఆని మూలము. 2 “యయోరాత్మ 

నమంవి త్తం జశాశ్వరారకృ తిర్భవః, వయోర్వివావో మైత్రీచ నో క్రమాధమయోః క్వచిత్ ” అని 

మూలము, 5" “వైద్ళే బ్రగీదవిజ్ఞాయ. త్వయా2-దీర్ధ్య సమితయా, వృతావయం. గుళ్లై ర్డీ నా భికుఖి 

ఇజ్ఞాఘీతాముధా” ఆనీ మూలము, 



ఓల] దశీమస్మ్కంభము.. 4 

క. వరియింపు మెట్టివానిం, గరవీడనవిధి గ్రృహింఫం $ గా నిహమందుం 
బరమందు నీదుకామిత, పరంపరలు నిశ్చయముగల $ బండునొ వానిన్.౧౭ 605 

శా, వామోరూ! యటులేని నన్ను నిటకు౯ ? బావోబలం బొప్పయగా 

భూమోశళుల్ గన నెలతెచ్చితివా తెళప్రంబూని యం వాడెదో? 
మామాట౯ విను వీర్యగర్వముల నేకమాడ్కి_.౯ బరుంగాన కు 

డ్రా మైళ్వర్యమునక జెలంగుదురునూ $ ఛ్యాత్రీకు లత్యంతమున్. ౧౭4 . 696 

వా రెవ్వ రందువో 4 వామాతీరో! జరాసంధుండు శిశుపాల 1 సాలు లక్షై 

.రుక్తి యు దంతవో కు ండును లోనుగాంగలుగు వారలు నన్ను ౬ 4 గావరమున 

చ్వేషించుచుందు శౌకతీరున నుండున వారి గర్వం బడశవంగ బూని 

తనుమధ్యమా! శుభశదాయినీ! కుమతుల లేజంబును హరింవం $ దివురు'నేను 

లే. నిన్నుం గొనితెచ్చితిని మణీ 4 యన్ను మిన్న! 
యరయ మేమన గేహచేవోదులందు 
నిజ ముదానీనులము కోర్కి $ నెగడ దందు 
సుంతయైనను నము మోసుందరాంగి! ౧౯౪ 697 

క, మేమాత్మ లాభముననే, యామోదము తృ్రిగట్ర $ యన్యవిషయ మం 
. దెమాత్ర, మాసపడ ము, ద్రామజ్యోతిస్పువో లె $ దగుదుము సతమున్, ౨౦ 

క, వినుము" శ్రీయారహితులమై, తనరుచు నుందుము పృవూర్థ్మ $తకా భావింపం 

గను లలితీపీలాసంబుల, కనుమోదము నొందుచున్న [యట్టి ్షుదవతుల్. ౨౦ 

క, మముం గోరుటసంగత మే, సమానులముగామి నంచు 1 సక లేశుండు ఫూ 

ర్ల మనస్కుం డింతదనుకక౯, బ్రమదామణకి౯ వచించి 1 పరమార్థముగన్, ౨౦౪ 

*క తానే ఛి శికృష్ణునకు౯ , మాససమున కింప్రం చెంచుశ మానిని ననిసుం 

లైన నెడంచాయకుండుదు, నేనని గర్వించు రుక్మిణి మదము నడ(వన్, ౨౧ 701 

క. తలపోసి మానసంబునం బలికి మతెమియును చాను $ బల్మ_కళయుండె౯ 

'లలనారత్న ము త్రిభువన, పులలోనక వర్యుండగు విభుం డీరితిన్. ౨౧౪ 702 

మ, శ్రుత వూర్వంబులుగాని య్రియములక్ $ శా వో త్ర త్రద్వ్యయం చెంతయుకా 

_వతనొందం బలుకంగ6 దాను విని వకానీతో హృదబ్దంబు కం 

పత గాంచకా బలవించుచు౯ నుడులం దెోల్చ్ప౯ శ క్ట మే గాని య 

. ట్రతిదుగిఖార్ల ర్ల వమగ్న యయ; నపు డాగయబ్లాతీ లోనెన్ను చున్. ౨౨ 708 

. పొంకమ్ములె మంచిశవుట్టువుగ లవియై కోమలములునై న $ గోళ్ల రక్ష 

కాంతిమించలగ నొప్పు శక యు పదంబున నవనిలిఖంచుచు $ నంజనమున 

em 

cir 

* “వితావదుశ్త్వా ఛగచానాన్థానం వల్లభామివ, మన్యమానా మవ్విక్షేషా' త్తద్దర్పఘ్న ఉపార 

బుల్” అని మూలము. “తష్టర్చఘా్నో రుక్డీణీదర్చవారః” అని టీక, 
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ము, 

ఉ. 

ననీతంబు లై నట్ట $య,శు శ్రువుల్ చిమ్ధుచుం గుంకుమచర్చ చెం $ గొమరుమిగులు 

వలీోరుహంబుల బగ దడుపుగ మో మప్రైవాంచి యబ్బురముందోయం 

. బేయుదుగ్గిఖము వెల్లున 4 జెవ్చంబూన్సు వలుకు డగ్తు త్లికనురామి 1 నిలిచియుండె 

నేమియుం దోయపమికా; భరిీయింపరాని, భీతి దుఃఖశోకంబుల1 చేత. దూలీ, ౨౩ 

_అతివమనస్సు మిక్కిలి వ్య థాకులమై తగంజూరుకంకణ 

పతతి ధ్వనింప నొప్పకరీపంకజ విచ్యుత మా చుం జానురం 

బు తగనిభంగి నెలంబటె $ భూరితరా రిని బుద్ధి ఛై ర్యవి 
చ్యుతింగన నాతలోదరి మృశీదూ _క్తమదివ్యశరిర వల్లి యున్. 93y 705 

=, ఆలనింపక స స్మృతితప్పి (9 యచటనిల్వ 

కు నెటీకురులుకా విరికయంగం బాణం 

బవనహతిం గూలురంభాతశరువ్రువలె ధర. 

బడియె; నప్పాటుగని భగశవంతుం డపుడు. ౨౮ . 706 

పరివోసో శుల వైఢిమక్ దెలియ కీప్పాట౯ వగం గుందునా 

తరుణీరత్నము వ్ర పే జోముబంధన ముగిం 4 చా గాంచి వాత్సల్య ము 

బృరయం బెంతయం బొత్సహింపం బరికంశవం బ్లు త౯ బై కొనకా 

హారిపర్యంకము డిని కోవములములొా 1 హ_స్తంబులం జక్క_ంగన్, ౨౫ 707 

మైదలి లేవనే త్తి తి కచీబంధముం జక్క_ నమర్చి కోమలం 

బౌ దనకేలుందమి జవ రాలిముఖంబును దువ్వుచుక గటా! 
మోదమునొంద(జాలు నన$బోండికి నోక్రముంగబ్రం బల్కీతి౯- 

గాదన కంచు నెంచుచు వోగం బృవహిం చెడూ నశ శ్రుథారలన్. ౨౬4 708 

కరవద్మ ౦బునం దుడుచుచు, నురోసములం గృవియన్న (! యురుదుఃఖా క్రూ నూ 

త్మరమును దుడుచుచుం దనునే, నిరతని భావించు చొక్క_1నిం బరవులుషన్. 
మనమున భావింవని సాధ్విని రుక్షిణిం బంకజములం 4 చెగడుకరములం 

' దనివారం గొల్ిటం జే ర్చాను; సాంత్వనముల 'నెలుంగు శ్రీహరి యంతన్. ౨౭౪4 

* మేలములందు సొంపు దగశమించిన భావము జక్క. నారయం 
జాలక భా/ంతినొంది తన+స్వాంతము దూలంగ నట్టిచింత క్ర 

వెళ ననర్హ రాలయిన $ ఫీతమృగాతీ సతీమతల్లి కళా 

జాలంగ 'సేనతం గనినశచానను సద్దతియాటం దా నటన్. ౨౮ "711 

కరు కకాఢ్ఫ్యుండను యశ మునం బరిఫూర్జుండైన కృష్ణశవర మెళ్నురుం డ్. 
_త్తరుణమున నూజడిం చెను, బరమాదృతిమై వచించె $ భావం బలరన్. ౨౮ 

ఓవైదర్భీ! నావై, నేవం గొనంబోకు మేను 1 నెటులసదు. జుమా! 
నీ వరయ మత్ప్సరాయణ, వై వర్తిల్లుదు వటంచు 1 నాత్మ నిరూఢిన్, ౨౮౪: 
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క. ఐనను నీయాళయముం, గానా వాంభించి యిట్లిగక మ్రోక్తులత్" నా 

నీనానుడులకు బదు తే మే నిత్తువొ యంచు నర్మశమే నిటం గొనుచున్ . ౨౯ 

క, పలికితి మజీయుకా వినుమూ, పొలయలుకను నీదు నధర+ము వడంకుచుండక- 

_బలితంపుం గోవవళతం గ,దలునరుణ కటాతములును 1 చై వారంగన్. ౨౯౮ 

క నిరుపమసు భ్రు, కుట తట్క మరుదుగ నొప్పంగం జూడ $4 నతసుందరతం 

క. ఒకరీతిం బల్కినాండను, జకితమృగాతు! య వల్ల ఫ సత్యములని న 

మృకుమా! కలహములను న్వేమికలదు కుతుకంబు సుఖముశమిో కనియెదవో! 3౦ 

ఉ. భఖీతమృగాయతాతీ.! విను 1 ప్రేయనితోడను నర్మభాషణ 
' వ్రాతేము లాడుచుం బ్రియము$వర్జిలం గాలముపుచ్చుళకు కదా 

చేతజినే గృహస్టులజ్ 1 నింపగులాభము గోవాజాలమం 
యి 

దాతతసౌాఖ్యదం బనుచుశనాత్తం దలంవుము భామినీమణీ! 3౧ 718 

చ. అని భగవంతుం డిట్లు తనూీనల్ల న. నూజడంగాంచం బల్క-6గా 

విని విరిబోండి యష్టై యవి $ వేడుక కాడినమాట లంచు నె 

మనమున నమ్మి తన్వదలుశమాధవుం డన్న భ యంబు మానస్కా రా 

- ట్రనయయు నంత శ్రీ శుముఖ తామరసంబును వేడ్క_యుబ్బంగన్ . 3౨౪ 719 

ఉ. కోమలలజ్ఞ యళ తనుఠగూడంగ సుందరమందవోసము౯ 

చమటు ప్రోత్సహింవం గన1వింతగు స్రేరకటాశువీతేణం 

బా మెతగనార్చం జూచుచు నయంబునం బ ల్కైః సరోజనేత్ర, ! నీ 

చేచుయిపాటిగాని ననునేల నరించితివంచుం బూన్కి- మై. 33 720 

*చ, అడిగితి వద్ది సత్య మగు $ నారయ నవ్వరిేే వచింప నె 

వ్వడు తగనట్టి తావకవికభూతికి నేనెటు సాటివత్తు క్రీ 

శుండు పర మేష్టి శంభుండన$శో భిలు' మరా రుల కీశ్వరుండ వై 

యుడుగని స్వ ప్రభావమున 1 నాప్పడు నీకును నే సమాననే! 334 711 

త్రిగుణస్వభావనై $ కెలియనివారలు పాదనేవయొునర్చం + బరంగంనట్టి 

దానను గద నేను; 1 ధరణీశులకు మది వైజచి చెచ్చితిగద 1 వివధినంటి; 

వోయురు క్రమ! యగాధథోదధి 
నిశ్చాలుండ వె యాచు నున్న నీ 4 కవనినాథ! 

భయముగబ్లునె భూమిపాలకతుల్టుగుణానులకో ఛయవడిోనవిధ మొరుల 

తే, కగవడం చేయుదువు సలీోలాధిపునకుం 

గల యగాథతముఖగుణములను బోలు 

ei 

క! 

| అన డా 

* “క్ష స్వేమహిమ్న స్థిఫిరతోభగవాం స
్తో క్వాహం గుణ ప్రశృలి రజ్జ గ ఎహీశపాదా”అని 

మూలము. * శ్ర బ్రఢీశః త్ర యాణాం ద్ర హాదీనా మప్యధీశక.” అని శ్రీథరాచాయ్యలు. 
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UN 

కె, 

Uy 

విషయరూవగుణాలళి శ్రేవిధిని లోను 
గాక వర్తింతు వమలవిశఖ్యాతి వలయ. 364 722 

అనుపమనై తన్న ఫఘనుం డన. నొప్పుదు వాత్మరూపుఠడను విఖ్యాతిం 

గనినాండవ్రుు బలయుతులగ్సు జననాథులతోడ నాకు + శత్రుత యనెదో. 366 
. అదియును సత్యం బె యగు, మదయుతు లై కుత్చి ఆంగ మండల 'మొప్పం 

గం దగినవారలతోం బగ, కుదురును నిత్యంబు నీకు $ గువలయనేశ్ర్రా! 3% 

. ధరణ్శార్హ్హ పదము మముం బరిత్యజించె ననుపల్కు 1 భావ్యం బె యసుల 
నరవరనింహాసన మది పరికింవయ గాథతమము $ పాటిదె యగుంజూ! 3౫ 725 

నసేవకులే దాని గృనీసముగాం దృణముపోల్కి_ీనిం గందు రనం 
గా సరనీరుహలోచన, నీసంపన హమ నదియు 1 నింద్యమకాదే! 3౫% 726 

క, మావ _ర్హనముల కలర్వూపీనిధమని తెలియరా దీ దెవ్వరి కనుచుకా 

నీవన్న మాట సత్య మె యా వి శ్వేశా! భ వత్చీదాబ్జి మధువునున్ . 3౫ 727 

చ, మనసులు తృ్రినిం గనెడో+మాడ్కి-ని గోలు మహర్షులే భవ 

లొ 

జ్ఞననముఖంబులం గనంగలయజాల రనంగచు దక్కు_వారిం బె 

రాన నిశ నెల! లోకమున 4 గ్రుమ్మరుచుం బశుతుల్యు లై నయ 
మనుజులకు౯ దురూహ మను;ముట _యథార్థముగా దె యారయన్. 3౬ 798 

మా నడవడి లోకమునం, గానంబడుదానితోడం: 4 గలియ దనుచు నీ 

వోనాథ! యంటివి గదా, యేనరులు నిను౯ భజింతు $ శెంతయుం బూన్మి_న్ , 

నిను ననువ ర్రింతురొ యె జనులు తదీయంబులయి యొశసంగెడు చెష్టల్ 

గనరాకయుండు నన న్నీ యనుపమ చెష్టితము లెట్టుళలవు లౌకికముల్. 3౬ 70 

. వానిం దెలియంగ నెట్టా, మానిని! నిష్కించనులము $ మహి మే మనునా 
నీనుడి సత్య మె! ప్రావ్యం, బౌ నది యేదియును లేమి $ నధనుండవె సుమో! 3౬ 

. ప్రితరులనుండి పూజల నశహానవిధిం గౌను బ బ్రిహముఖ్య దె 

వతతులు 'నేమవాత్తునకు భ్  క్రభరంబునల బూజ లెన్ని యూ. 
వితములంచేని కొలు రలోవిప్లుండ వై తగునీకు ద్రన్య మె . 

ట్లితరుల కున్న యట్లుతగు 1 నెన్నంగ నిస్సు ఏడ -వెట్టులోక బే. 3౬౪ 732 

. నిష్కి_ంచనులె మాకు 4 నెయ్యు రంటేవి దెవయదిసూనృతం చెయానాఢ్యు లనుని 
విజ్లవీంగుచు స్వెచ్చ వెలయ వ _ర్థించుచు నిం ద్రి, య వి చీ యులయిీహీను లై న 

వారు నిన్నంతా? నారు వని ఎ తెలియంగయోలద ప ఫూజ)కర్షు లైన 

చి వోదిదెవతా $ వరులకుం బ్రియుండవు వారునీకును బి, యణలారయంగ; 
* వి వి త్రముఖములు సమము-లై న వెలయుచుండు 
. నెట్టి యిర్వుర కవ్వారిశే శ చెలిమియు 
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చెండ్లియును దగునంటివి 1 వెద పెద్య 

సక లపురుహార్థమయుండవు 4 సకలదుండను. 32౭ 739 

క. ఫలరూవుడవై తనరుదు, వలఘుతమానందరూవుం  డననొప్పుడు వో 

జలజాతు! బుద్ధిమంతులు, ఖలహరణుండవైన నిన్నుల! గను వాంఛ మెయికా. 

తే, తమకులగల సర్వధనముల $ దాత వదలు కొందు ర వ్యారితోడ సశకుం బొసంగు 

నేవ్య నేవక భావతేం 1 జెలంగచున్న, య ట్రైసంబంధ మోపరశమాత్మ! నసతము. 3౮ 

తే. అంతియే కాని మిథునధశర్థాదృతిం గని, తిరుగుచు సుఖదూఃఖసంశదీకి తాకు 
లాత్తులగు వారితోడం బొంగదమరుట యనునక్ష్హ మే కాదు నీకు నోబ్బ నంగాని. 

క. మము భిములు ముథగా నుతు లమరం జేయుదు రటంచు 1 నాడితి దేవా! 

కమలాత! త్య_కృదండులు, నమలాత్తులునై న మాను 1 లనిశము నిన్నున్ 3౮ 

క, కొనియాడుదు రనియుకా లో, కనిచయమున కాక వగుచు౭౯ $ గ్రాలుదు వనియుక౯ 

వనజాతు.! యాత్మ దొండ నన్మియును నిన్ను వరించితి౯ మహోద్యమ "మొవ్పన్. 

చద, కనుబొను లార్చినంతటనె $ కాలముపుట్టును దానియుర్వడి౯ 

మనసుల గబల్దువాంఛ లణుశమూా త్ర ములై నశియించు నట్టి యా 

వనరుహాసంభ వాదులను + వారక మానితి వార లెంతవా 

రనియె, మవహోనుభాన్రండను 1 నాస నినుకా వరియించితిం జుమా! 3౯ 739 

క. వరమేష్మిముఖ్య దివి జే,శ్వురుల౯ మానితిని గానం + జై ద్యాదిమహీ 
నే గ్రరులం గలనైన వలతునే నరవతులకు వెజతునంటి $ న్యాయ్య మె యదియున్ , 

ఉ. సారధనుర్నినాదమున $ శాత్రవభూవులం బాజుందోలుచుకా 
బౌరుషు ముప్పతిల్లం బళుశవారముం దోలి స్వకీయభాగ మే 
తీరున నీంహముం గొనునొ $ ఢీరత నట్టులె నన్ను. దెచ్చె నే 
భూరిబలుండు నాకవతోపూజితుం డట్టిండవై న నీయెదన్. 3౯ 741 

తే. సాధ్గసము గల్లీనట్లు వశచస్సు లొప్పం 
బలుకుటయు విన్న వారల 4 తెలివి దూలం 

జేయునేగాని పౌసంగునే 4 యేయెడలను 

సంద్రమును జొచ్చితి నటన్న 4 సరణియెల్ల. రం 742 

క. పరివోసాస్పదమే యగు ధరణి౯ జననాదికముల 1 తత్త్య మెజుంగ నె 
వ్యరికిం దగ నట్రొవ్వ్చుచుం జరించుమము( గొల్పువారు $ శ్రామవడుదు రిలన్. రోం 

అనివల్కితివి గాదె + యంబుజాయత నేత్ర! థరణీధవో_త్తముల్ ) వరమకీ_రి 
సంయుతులు నగుచు $ సతతంబు ధర్షాత్తులునగు నంగు.డు వృథువును భరతుడు 

అ 

* “హిళ్వాభవద్య ఏవడాదీరిక కాల వేగధ్యస్తా శిపోఒజ్జ భవనాకపలీక్- కృతోఇన్యే” ఆని 

మధాభలము. 
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గయుండు యయాతి యింశకనుగట్టు రా జేంద్రు, 'లేకాధివత్వమా $ నిద్ధ రాజ్య 
మునువీడి కానన*ముల. ట్ర చేశించి నీవదవి నోంది”రె కాని] వరమకష్ట 

లే. ములకుం బాలై ౭; యీలోకళముననె యున్న 
వారె; యిశనైన నీడైన + భూరమణుని 

నీవు వరియింపు మంటి వో 4 దేవదేవ! 

న్యాయ్య మే యిట్లువల్కుట $ నన్ను నీకు. 6౧ 748 

క, అనుపషమమంగ ళొస్పదము 1 నర్హ్హ జనాళికి ము క్థైదంబు ల 

వ్యేనిలయమార్యసన్ను తము $ గేయగుణాలయమె తనర్పునీ 
ఘనతరపాదపంకరుహా ? గంధము మూర్కొ_ని యర్థమందుం జ 

క్క_నిరసముకా గ హింవంగల ? కాంత య దెవ్వ లె నిన్ను మానెడున్. ౪౧౪ 

ఆ. మరణశీలుం డగుచు 4 మానని భయములు గలుగుచున్న మనుజు $ లలి గృహింపః 

_ దలంచు? నట్టి కాంత $ గలుగు నే నది హీతాహీతములను దగంగ;నెలులోకుండు. 

న, కనుక జగత్ప )భుండవయి 4 కారణభూతుండ వాత్త వౌచునిం 

దును బరమందు6 గామములీనుం బరివూర్ణముగా నొసంగు ని 

నని యనురూవతం దగినోనాథుండ పె యనినమ్మి కొల్చితి౯ 

ననరువానేత్ర,! ఘాోరభవోవార్శి భ్రమించుచు. నిన్నె కొల్చుచున్, 6౨౪ ' 746 

క. వరివ_ర్టిం చెడు నాకు, కరణంలిను. గాక నీదుశచర ణాబ్ద మె సం 

సరణహరంబయి భ కులం బరిపాలింపంగం బట్టు 9 పట్టిన దాటక. ౮౩ 747 

నె, అచ్చు తా! వెక్కుసం ఖ్యల రాజు లొగినిన్ను 6 గామించిరని వార దొామహిమము 

వర్ణించితివి గాదె? 1 వనితలు వెత్సనమును జేయందగు గృహముల నదెవరు 
ఖరములరీతిని 4 బరువులు మోయుచు వృషభంబులను బోలి $ యెపుడు నేవ 

చేయుచు భిషకము.లో యన నీచతం గావలికాచుచుం + గాలందన్ని 

తే, ననుబిడాలంబులటు మరళలను దగంగ్య ననుసరించియె తిరుగుచు 9 నాజ్ఞ్ఞ నెల్ల 

సవకులభంగిం దప్పక 1 చేయుచుండు, నట్టి రాజులు పాపాత్తు $ లనలంబదుచు. 

చ. అరిగణనూదనా! కుమతి 1 మై తగునాతికి నాథులౌదు రే 
తరుణికి శంక రాబ్దభ వధర్మ సభాస్థలులందు గీతమె 

వరం భవత్క_థామృతము 1 పర్వదొ శో వో త్ర 'ములందు నట్టినీ 
చరతి జెలంగు కాంతలకు $ మాపతు లట ప్రాణనాథులై. రల 749 

క్షే “శాన్యం శ, మేత తవపాదనరోజగంధ మాత్ట్ర్యూయ సన్ముఖరితం జనతాఒవవర్బమ్” ఆ 

మూలము.2 “తస్యాన్సు బ్రరచ్యుత నృపా, భవతో వదిష్టా స్రీ తాం గ మేముఖరగోళ్వ బిణాలభ్భత్యా 

కళ్ళు అని మూలము. “న్తీణాంగృ నే భావా స్త్ర వ వ్రఛానమందిశేష * అని ఫారము, 
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లే. ధరణి వ_ర్తింత్రు గాక; నీశచరణసరని జాతమకరందము దురదృశష్ట్రమున _ మూరు 
కొనక నిర్భాగ్యురా లనలగను దగు వన్మితయగు దుష్పథగామిని 4 దానవారి. . 

సీ, వెలువలం దోలు మూసలును గేళ ములు గోళ్లును రోనుముల్ గూడి యుండ 

నంతరంబున మాంసోమన్ల్ష వారము ర్ క్షమును గృములును మలమ్హును గపమ్ము 

_వాతవి త్తములును $ బరంగజీవచ్చవంబగు కళేబర మొప్పం 4 దగిననీచ 

పురుషుని దన కెన్నం బూవిలుకానితో సముండగు శాంతుగా 1 స్వాంతమందు. 

ఆ. దలంచి కొలుచుచుండు 4 జలజూత! మే ముదా, నీనులమని మున్ను 1 చెప్పినారు 

గా రెమోారు సత్య 4 కలితంచె యగునది, యాత్మ యందె రతియు 1 నమరుమిోాకు, 

క. అనుకంపాధిక దృష్టిని ననుం గనక య శాముందవయిశనకా సీమృదుప 

ద్వనరుహయుగమున నామది, కనురాగముం గల్లుంగాక $ యనిశమ్తు ము హరీ!౮ర౫ 

క లోకమునకు నభి వృద్ధిం, జేకూర్ప రజోగుణమును $ చేకొనుదొ ౪ కడు౯ 

(బౌక టదృష్టిని ననునల్ఫే, డే కాంతువు వరమకృవ యశబేకద దేవా! ౪౬ 758 

క, అనురూషు( డెవ్వండగు నో, వనితా! యవ్వ్యాాని నిపుడు $$ భ ర్హగం గొనుమా 

యనియంటి వోమవోత్మ క్ జనార్దనా! యట్రివలుకు $ సత్య మెసుమ్తా! ర౬ 754 

క. ధరంగొంద టు కన్వలకుం, బరికింపం గొందటతియెడ $ భావము వ్రీతి 

స్ఫురణం బొందియెయుండుట, యరుదన రా దది తేజిచుగ $ నక్లేయుండున్ , ౮౬ 

క, గాంగోయుండు కొనివచ్చిన యంగనలం డొక్క తెయగు $ నంబిక యాసా 
ల్వుం గోరదె యక్ష ధర, నంగనల కొకానొకరుని $ యందభిరతియున్, ౮2 

2 లే. కలిగియుండుట యందందు $ గలదు; వెండి 

యాడినదియయ్యు. బుంశ్చేలి శ యరని శ్ త్త 

శో త్తపూరుషునే పొందం 4 గోరుచుండుం 
గానం బండితుం డట్టిదా  కన్ట నెపుడు. 6౮౭4 757 

క. పరిణయమాడం దగ దే, వరుసనొ యట్టిదగునాతి 4 భరియించిన నా 

పురుషుం డిహాపరములలోం బరలౌడు “సుఖములకుం గాక 1 ఛో ష్టుండె యగున్ 

చ. అనియిటు విన్నవింవ విని] యాభ గవంతుండు రాజవర్యనం 

దన! సతి! నీమృదూ కుల ముుదంబలరారంగ నాలకింప నె 

“ మనమునం గోరి యిట్లు లను+మానము వీడియె నవ్వుటా లకుక 
నినులని వల్కినాండను వి+నీతనవ్రు గాన దదంత రార్థమున్ . రర . 759 

క. పరికించి న్యాయసమ్మత, సరణికా బదులాడితి వది 1 సత్యంటె సుమ? 

1 “యర్హ్యసన్యవృద్ధయ ఉపా శ్రరజో౭తి మాకో అని మూలము, 2 “వ్యూశాయాశ్చావి 

ఫుంశ్చల్యా మనో భ్యేతినవంనవం, బుధోఒనతీం వనబిభృయా త్తాం బి్ర దుభయ చ్యుకళ' ళం. ఆన 

మూలము. ; 

ఛాం-భాగ=ల్రీ2 
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తరుణీరత్నమ! నావై, నిరతిశయైకాంతభ క్తి 4 నిల్చిన నీకున్. ర౯ Zou 

1క, కోరంగందగిన వాంఛలు సారంబగు ము_క్లియండె $ సఫలము లగు౯ 
గోరిక లుడుగుటయే కద, యారయం గళ్యాణి! భ_క్టీోకర్హ్యఫలంబా, ౫౦ 761: 

క.అనఘాత్తురాల! నర్మము, గనంబజుచెడు నాదువల్కు_ $ గమికికనీదా 
మన మించుశేని చెదరక, వినిశ్సలము గాంగ నిప్పి $ వెలయుట కతనన్. oy 

క్ర నాపై నీకుంగల్లిన, యాపాతివ్రత్య మతిళక$య ప్రై మమ్ము 

_ జూవక్షై విళదరీతిని, వే వల్కులిం శేల నీవె $ విమలాత్మ వనన్.౫౧ 7643 

25, జనులు సకామచిత్తులయి 4 సంసృతిరూవసుఖంబుం గోరి నె 

మృనములు దూపి తంబులయి $ మార్చడంగా నపవర్లనాయకుం 

po కోయి చెలంగు చేవవతి $ నన్ను 6 దపో వ్రతచర్యలం గడుం 

దనియలగంజేయం బూనుదురొ $ తవ్చక వారల నేను మాయచేన్. ౫౨ 764 

ఆ. 'మోహీతులగు నట్టు 4 లూహించి చేయుదు; మానినీ! తలంవ 1 నేను ము_కి 
- సంపదీశ్వరుండనుగసం ంపత్తు లింకనే, యేని కలవా వాని 1 శెల్లం బతిని. ౫౨౪ 

'ఇట్టినన్నుంబొంది $ యెవరు మోతముదవ్చం దక్కి_నకోర్కు_లC $ దవిలికోరు 

దురొ వారు శీతివిరాందవిరహి హితభాగ్యు లే యగుదురు; నరకంబు 4 నందులనాడ 

విషయసుఖములు లశభించునేకద వాని నరించు దంపతు 1 లట్రవా లె 

యగుదు, రివిషయముశనందు నాళ్ళర్య మేమున్నది! సాధుగు$ణో_త్రమవయి 

తే. యూగృహేౌళశ్ళరి! తనరారు $ చుందు వీవు 
సంసృతివిబంధజాలమోోచని యయితగు 

నట్టియనువ త్తి నాయందు 4 నవమరనుందు 

విదె యదృష్ట మనంజను 1 నిది నిజంబు. ౫౩ 766 

క, అనువర్తన మిట్టిది దుర్భనులకు 'నేశ్రమమునను నశశక్యము సల్బం 
గను నంచు నెన్నుమా ద్కుర్ణనభావము గలిగి విషయ $ సంతృ_ప్టి గనన్. ౫౩౪ 

క, నిరతిని గోరుచు నిష్కృతి, వరాయణత్వము వహించు + పడతతికి నిదియే 
వరుసను సల్ప నళక్యమె, తరుణి! సుచరిత! తీతిని 4 దగుగేహములన్ ౫౮ 768 

ర్, నీమాడ్కి_€ చ్రే బే మవతియా, భామిని యిల్లొలుగాల స్ట భాన్ల్లుట నే 

నేమెయిం గస చేరను నిజ మోమంగళ  రూవిణీ! త్వ దుధ్యావామునన్. సరీ. 

మ. ధరణీనాయకు 'లెందజో యరుగుబేం $ దదై(భవం చెన్న శే 
యరుదా. నీవగు నసత్మ్క_థల్ నుడువంగా 4 నాలించుచు౯ బ్రీతినీ 

ల్ 

| “యాక్్యయాక్ కామయ సే కామాన్ల య్య కామాయమానిని” ఆని మూలము. “ఎ 

మాయ 'ామనివృ త్తయే మోకపర్యవసాయిన ఇత్యర్థః అని వ్యాఖ్య. 9 “కామాశ్లానోఒన వన్దే 

మోహిశా మము మాయయా” ఆని మూలము, 



౬౧.) దశమ స్మ్క_౦ధథ ము. శే 

కరముంైకొన నున్న నాకడకు నిశక్కంంటై న నీభావముకా 
సరిగాంజెవ్చంగ6 బంచినావుగద స $ కను ర్టునిం గోవిదుకా. ౫౫ 770 

క. కనుకళా నినుం బోలినభా, ర్యను నొక్కడం జూడందర మె $ యనిమొన నీయ 

న్నను రుక్మి గెల్చి మాన కృతనిని విరూపునిగ౭జేసి $ తగ విడుచుటయున్, 771 

మ అనికుద్ధా ఖ్యకుమాకు పెండ్రిసముయం$బం దతుసం శ్రీ డనం 

బున పీకి ౯ సమయించినట్లి యదియుకా 1 భూరివ్యధం గబ్రంబే 

నీననుక మ మెడంబాయ “ఫతినొని నీ*చి త్తంబునంచే మవ 

ర్తీని జక్కంగ నిమిడ్చికొంటివిగడే 5 ధీశాలినీ! రుకిణ! ౫౬ 772 

మ. ఒకపల్కే_నియుః జెప్పవై తివికదా $ యోసాధ్ధ్యి! యాకారణం 
బొకే మేమొగి నీకులోంబడుచు నోట్లుండంగం జేనె౯, జామి! 

సకలేశుండని యెంచి యూహలను పోస్తారంబుగా గూర్చి న 
న్నెకదా చెండిలియాడుకోర్కి_(దగు సోవృృద్మావముం డెల్పంగన్. ౬౪ 778 

ఛా దూతం బంచితి వట్టవా _రృవినియుం శ దోడోననే రాక నేం 

చేతం బందెదొ యెంచి 'జాగొనరుప ౯ $ సీమంతినీరత్న మా! 

యేతద్విశ్వము శూన్యమన్న తలంప్రల్ 9 హృద్విథిం జొప్పించి యా 

ఫూతాంగంబు ననన్య యోగ్యము విడకా $ బూన్మి_౯ గడుం గొంటిగా. ౫౭ 

క, నీయందు. బొడమునట్టి య,మాయిక భావంబునకుం బ్రశమద! మేము బదుల్ 

చేయంగలేక యొంతయ్యు నీయనువున సంతసింతు $ మిడి సూనృతమా. ౫౭ 

క. తనయందె రతియుం గల్లీన, వనజాతు(డు లోకగురు(డు + వసుదేవసుతుం 

డన నొ వ్చెడు ఛగవంతుం, డనుగత లత్ష్య్యంళయొన $ యారుక్తి ణితోన్. ౫ ౭0 

ఉ. మానవలోకిపద్దతుల 4 మానక తాం గయికొంచు సమ్మదా 

'నూనరశైక నర్మయుత 4 నూతనభావ మనోజ్ఞ జ్ఞ భాసలకా 
గానిక లిచ్చుచుక్ సుదతి $ కమ మ్రసుఖాంబుధిం 'చేలంచేయుచు౯ 

శ్రీనిధియుండె నళ్లై తన చేడెలం ల దక్కి_నవారి నెల్లరన్. ౫౮ 777 
క, నృవామేధుల ధర్మంబుల, గ్రృపాయించుచుం గోక్కె_ లూరతగాం చేయుచుం ద 

ద్ద పాముల నెల్ల వనసించుచు, విహరిం చెను లోకగురుండు 4 వేడుకమోణన్ ౫౯ 

అటువదియొకటవయ ధ్యాయము, 

“ఇర శ్రీవారి వదాలు వేల'భార్యల నానందింవంజేయుట. Ode 

చ, హరిసతు లంత నొక్క_రొక $ రాత తృవిభుం దలపించు రూవవై 

ఖరి గలపుత త్రరత్నములం $౫మ మ్ర/ణాబ్ధులం గృష్షుయే యగుక్ 

సరిగ నటందుం 'జెన్చుటకుం $ జాలినవద్ధుర వడ్క. గాంచి శా 



412 శీ తాండ వకృష్ణభాగ వతము (ఈ 

సరనీజనాభు. డాసతుల $ సద్ద ములంచె వనీంచి యుండుటన్,. ౧ 779 

మ, పరమేశుం డితండౌను మానవతనే $ పాటించు చున్నాడు స 
ర్వరతుం డంచుం దదీయత త్త గలవము౯ స్ట స్వ్యాంతంబులం చెన్నంగాం 

 దరముంగామి నొకొక్కపత్నియును మోశదస్థానమౌాం దానె శ్రీ 
హరి కంచుం దలపోయుచుంజెం దల మెట్లా వార లీశుంగనన్. ౨ 7% 

గు, సీ, సర్వమార్దంబులం శ జక్కుంగాం దలంచినం బరివూర్దుడై డైయున్న 9 పంక జాతు 

నాభ గవంతుని $ నరయంగం. జాలక చారుప పంకజసమా$స్థంబు దీర్భ [డ్కు 

' బాహు నెత్రయుగంబుం $ బరికించి స్రీయమును వెలిపుచ్చుసున్మి తీయబులను జూ 

లను నర్మ భామల $ మనసులు మోహతములగుటం దమవగు 1 అలితవిభ్ర 

తే, మముల | దీ శ్రీకృష్ణుమనసు నమాత్ర, త్రమే జ 

“యింసనేరక యుండి రాశయింతు; సంత 

' * హరియు నొావూనుంబోడుల $ యంతరంగ 

మును గలంవంగం బూసెం బ్రీశతిని మజింత. 3 78] 

*చే. అనువగు గూూఢహాసమున 1 నాత్మదృగంచలముల్ మనంబునం 

దనరెడు భావ మోయ దని 4 తప్పక చెప్పం దానిచే మజిం 
త నెగడు ధ్రూలతాచలనోతం దళుకొ త్తగ సాగనంవు నా 

మనసీజ శభ మంత్ర, గతమండిత మారళరాళి సంహతిన్. 3y 782 

మ. స్మరశాస్త్ర పకటంబులై తనరి యం$చద్దీ)తి నొప్పారు నే 
కరణ ప్రోతేముల౯ా బెరేశుమునముకా $ గాణటీింప నేమా త్ మేం 

దరుణిరత్నము లేప్పయత్న ముననుం $ డారుకా బదారేగలుచా 
లర యించేమి విచి క్ర మున్నయది లీలామానుషుండౌం గదా! ర 78కి 

తే. ఎవనిత _త్సంబు బ్ర బృవ్యాదు $ 'లెలుంగలేరొ 

యట్టి శ్రీపతి భర్త ర 9 నాపదాటు 

"చేల శోంతలు పడని యాశవిళ్వనాథుం 
డు_త్తరో_త్తర మభివృద్ధి 5 నొందు ప్రీతి ఈ 78 

న్న. అనురాగవోసములం. పెక్కనిచూవులం గ్ర గొ తక, _త్తశగాయ గనడు మా 

రునికేళుల నింకనుగల, ననూనలీలలను ' వము గ్ ? సలరంపంగన్. సో 780 

క, పరమామోదము నొందుచుం బరమేశుని 7 గృష్షు నతని 4 బతిగాం గని కొ 

ల్పీరి ముద ముప్పాంగంగ న్నా, పురంధ్రు, లెల్ల రును నీరులుశపొదలుచునుండన్ , 

క, పనిక తెలు నూటుల కొొలందిని గల్తినం బతికి దేవ$దేనునకుం గ x 

* “సాయావలోక  లవదర్శిత భావవోరి మ్రూమండలప్ర, పృహిత సౌరఠముం త్ర కాండే. ఖో అని 

మూలము. పీనిసారమే 'యిందుంగలదు.. స గ 



ఓం.] దశ మస్క 0థ ము. 418. 

చ, చరణసరోజముల్ గడిగి + చక్క_నివీజె మొసంగి దివ మై 

ష్టునకుం దమౌ్రరే యెదురుగా జని దివ్యా స్తరణమునిచి $ సంతేస మలరన్. ౫౪ 

యై 

పరిమళవంత మై కనులోవండువు చేనెడు గందముం గే 
బరవరమం దలంది ప్రసశవప్రియ దామకయు క్తి వేడుకళా 
వరుస నలంకరించి ప్రీయీభావముపై బయిం బొంగుచుండంగన్. ౬ 750 

| శ్రమము వాయమనోహర 4 చామరముల 

విసరుచు౯ా నెజకురుల దువ్వి మృదుహంస 

తూలతల్పంబు లమరించి 4 లిల జలక 

మార్చి కానుక లర్బించి $ యమలభ క్రి. ౬ 759 

క. ఒనరించిరి దాస్యంబును, వనితలు దశవుత్రకులను $ బడన్ రనుచుం బే 

ర్ 

వ, 

ర్కొానియుంట మున్ను నీకో, జనపాలక! వారితో నోనంగడు వారిన్ .౬౪ 790 

తేలివెద నెనమండ్రుసతుల్ ు, గల రెంతయు ఖ్యాతిమించం $ గాం బట్టపు రా 
ణులనక౯ా బరలిరి తత్పు, త్రులనుం బ్ర ద్యుమ్నముఖుల 4 ధూతరిపులనున్. ౭ 70] 
వివరింతునాలకింప్రము. వుద్యుమ్న, చారు దేన్హ్ర సుదేస్ల, చారుదేహ్క సుచారు, 
చారుగు_ప్ప భ ద్రచార్వు బారుచం, ద్రాతిచారు, బారువ్రులను పదుగురు రుక్ష్మి 

. శియందుబొడమి ్రీకృవ్లసమానులై ర. భాను, సుభాను, స్వర్భాను ప్రభాను, 

నీ. 

' భానుమంతులును, జందృభాను, బృహద్భాను, రతిభాను, శ, భాను, వతిభాను 
వులను వదుండ్రు, సత్యభామయందు జనించిరి. సాంబ, సుమిత్ర, ప్రరుజి, చృతజి, 
తృహ స్త జ్కిద్విజయ, చి త్ర కేత్కువసుము, ద్లవిడ, కృతువులనుపదుగురుజాంబవతి 
కింబు శత్రూలెరి. వీరెల్ల, దండ కెల్లవిధంబులం దీనిపోవరనియెటుంగవలయు. వీర, 
చంద్రా; శ్వనన, చిత్తగు నామకులునుు వేగవంతుండు, వృషుం డామ్మ్క శోంక్కు 

- -వస్సు కుంతి నామకులుపదుగురు నాగ్నజి _ర్రికింగుమారు లై రి. శత, కర్రి వృష్క 
వీర సుబావా, భద, శాంత్కి దశ, నూర్ల మాస, సోమకులను వదుగుండ్రు, 
"కాలిందికిం దనయులై రి. చఘోష్క గాత్రవు త్పింహబల్క పృబ, లోర్ల్వగ, 
'మవోళ క్షి సహోజస్సులు, నవరాజితుండను దళ సంఖ్యాకు లాత జులు మాద్రి, 

జాతి 
"కిం బుట్టిరి. వృక, హార్హా, నిల, గ్బధ్య వర్థ నాన్నాద, మవాళ, పావన, వహ్ని, 
తుధులనుకుమారులు మిత్ర విందాత భవులు. సంగ్రామజి, దృృృహత్సెన, న్రార, 
వ్రహర, ణారిజి, జ్ఞయ సుభ ద్ర, వామాయు, సత్యకులను దళపు త్రులు భద్రా 
'దేవియందుం గల్లీరి. ద్ ప్పమంతుండు, తా్యమ్మతప్పుడు లోనగుకుమారులు 
రోహిణీయందు జనించిరి. ౧౭ 799. 

భో జకటం బను$పురి రుక్మి కాత సంభ వయైన యారుక శవతి కళత్ర. 
% “దీ ప్టిమాం స్మామ,శతప్తాద్యా రోహిణ్యా _స్రనయా హరే” ౧౭. అని చురూలము, 
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al, 

ei 

మయ్యొంబ్ర, ద్యుమ్నున 1 కాతన్వి యతిబలశాలియా ననిరుద్గు/సాభుమతిని 

దనయునిం గాంచెను + వనజాతు తనయులు తత్పుత్త్రకులు వార్శతనయులవని 
'చెక్కండ్రు, వ్యాపించి $ 'వెంపునొందిరి వదియాఅువెలుగ భార్య్శశలాహారికిని 

. గలుగు టవ్యార లెల్లం బశత్రులనుగనుట 
వారిసంఖ్యియు నింతని $1 వరుసమోలుం 

గా గణంవంగ రాకుండు 1 మ్రపతిం ద్ర! 

యనుచు శుకయోగి పలుక రా 4 జనియె నిట్లు. ౧౯ 793 

మునివర! రుక్షి వూర మొకీపోలికం గృషమ్హుడు త౯ బరాభవం 

బున వతనొందంజేయ హారిథబూన్మి_ వధింపంగ రంధ్ర, మెన్ను గా 

వున నతంజేల వైరికిని 1 బు తు డటంచు నెటింగి యుండియు౯ 

దన ప్రియపు త్రి నిచ్చనొకిొ? $ దాని వినం గను గోర్కి. వుకెడున్. ౨౦ 794 
బ్రిరున్రురు శత్రు లకు బర,స్సర మాయుద్యాహరూవసంబంధ మదే 

వరుసం గ ఖైనొ "యోగీ శర! మోకు ది, కాలభవనికషయము లవెల్లన్. ౨౦౪ 

తలిసియెొయుండెడు నింది యుముల నెల్ల జయించినట్టోవ్రోడవు గానక 

బలుకుము దవ్వుగ సాగం గలయవి యంతరము సుంతేగల్లు నవియునున్ , ౨౧ 

. జరగుచున్న యవియుం $ జక్కని 'యోగంబు,నభ్యసించు వార$లెటమునులు 

గనుదు రందు మోరుకడుం టబ్రాఢిమం గన్న, వారలొట నాకూవరుసం జెష్టడ. 

-వఫ్రు(ర్రె ఎస ద్యుమ్నా దికుమారుల వివాహాము. ధిఆా- 

. అన శుకయోగి యి టనియె $ నావిషయం చెబజీగించు వాడ నో 

జనవర! రుక్షి పుత్రి, సుమ్రసాయకుం డీతనువు౯ొ ధరించిన 
చ్చె ననుచు నెంచి కృష్ణసుతుం $ జిత్తమునం బతిగా గ్రుపాంచెం గ 

న్యను గొన నెందజో ధరణునాథకుమూరులు వచ్చి రంతటన్. ౨౨ 7 

. హరిచే నవమానితుంద్రై పరాభవవ్యథను దాని * బరివరి మదిలో 
స రియించుచు నారుకి యుం గరము సహోోదరికిం వీ తిం శ గావింపంగన్. ౨౨ 
స్యా శ Wy 

. తనమది నెన్నుచుం బ్రద్యు,మ్ను నకుం దనకూంతుని చ్చె $ మురహరతనయుం 
డును దన్ను. గోరియుండిన వనిత సయంవరమునందు $ బావుుబలములన్, 

, వకరథుండయ్యు నని మొనం భూ శకాంతులనెల్ల ల్సి $ వూయబోండిని దాం 

జేకొనిపోయెను; రుక్మిణి చదౌపొమరితం జారుమతిని + ననువమశీలన్. ౨౩౪ 

కృతవర్మ తనూజుండై, తతిచేనిబలంబు గలవిశతాలాముండు ప్రే 

తి తగం చెండిలియాజెను, మతి వైరముకృమ్ణునందు గ మానకయున్నన్. ౨రీ 

. రుక్షిసోదరియగు $ రుక్షిణికిం బద్రీ తిగనార్చగాం దలపోనీ $ కూంతుకొమరుం 
డగు సనిరుద్ధున $ కాత్త జతనయణయై నట్టిరోచనయను $ నంగనాన 
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ణి నొసంగ నెంచెన్కు 1 న్నేహపాళములకుం దాలగట్టువడి తనదాయతోడ 
నుద్వాహసంబంధ * మొుప్పడంచు విధించు న్యాయ మెటీంగియు 4 నావివాహ 

లే. మవామునకు రుక్మిణీ డేవి $ మాధన్రండ్కుహలధడండును బ బ్రృచ్యుమ్ను థడాడియైన 
బంధువ్రులు నింకనుంగల్టు వాక భోజ, కటకక్టరమున శేగిరి $ కడు మువమున. 

-వ్ర(ర్రి బల భద్రుండు రుక్షి వధించుట. ఛిఆా- 

ఉ. ఆమహ మెల్ల వేడుకల $ నద్భుతరీతని సాగ నంత ను 

దామబలంబు గర్వమును 1 దమైంల్ మున్సంగ విట్ణవీంగు నా 

భూమహపిళావకుల్ మిగులుశవూన్మి_. గలింగధశేళుం డాది గా 

నేమెయి రుక్షినూల్కొనునొ 3 యింవుగ నవ్విధిం బ్రోత్సహించుచున్. ౨౭ 304 

క బలభ ద్రు, నత కేళి౯ా గెలువుము రుక్ష్మ్! యతేండు 4 గాలువంగా నె 

ట్రులుచాలండు ని న్నతం, బులయాటను నేప్పలేదు 1 పో యాతనికిన్ . ౨౭ 

క, ఐనను దద్వ్య్వసనము మెం,డౌ నెట్లును గల్లు వీవ $ యని ప్రరికొలుపం 
గా నౌనని రుక్కియు విధి, తానై నృవరూవమునను $ దకా ద్వర వెట్టన్. ౨౭౦ 

క, వాలభధరు నతు క్రీడకు, బిలువంగా నతండు రాయగల బై, యమున నతుం 
బులం దొరలించుచు నాడెను, బలభ ద్రుండు శోతము వెయి $ పదివేలు తగన్, 

క, పందెము వెక్సైను రుక్సియు, సందియ మొకయింత లేక $ సరగున గాచ్చె౯ా 
డెందమునం గ ల్లుపృమదం, బుం దగ గాలంగనృవతోవ్రుంగవుం డంతన్. ౨౯ 

క. తనదంతవం_క్షియంతయు, గనంబడంగా నక్టైన వ్యాం $ గానివనియటం 

చును దాని వై యడయ్యెను, వనజాయునియ గృ జుండు 4 వరుసగ నవలన్, ౨౯ 

క, ఒడ్జెను బందెము రుక్కియు, నడ్త్డము'లేకుండ గాల్చె $ నది నియుతంబౌ 
నెజ్జెలాల్చెడు బలు "జ్యా యొడ్డి నవం బెమును మోస + మూనినమదితోన్. 810 

క. నేనేగల్చితి ననుచుం, బూనిక రుక్కియు వచించె;  భూరికు క్రుధచే 
మానస మెంతయొ ముభితం,చై నెగడకా సీరులనొన్ను 1 నాహోలధపయన్, 30౪ 

క, జలనిధి వర్వదినంబులం జెలరౌడు గతినొప్పి కిన చేం గన్సవ మి 
క్కిలియెజ్ల కాజ బూరముు వలె నత క్రీడ వేడ్క. 1 వర్ణిల్లంగన్. ౩౧ 812 

క, జరపుచుం బదికోట్లు పణం, బరుదుగం దానొడ్డి గెల్చి $ నది ధర్మంబై. 
పరంగినను మోసముంగొని, భరణీశులు వినగ రుక్షి $ తన ₹టువనెన్. వం 

ఆ. ఇందు గూడియున్న $ యీసదస్యులు దీనిక, చెలువం జాలుదురని $ పలుక న ఛ్ 
తలమునుండి దీని 5 బలభద్రుండే గెల్చె, భర్మముననె రుక్ష్మి 1 ధర్మ మెడలి, 374 

క, అనృతములాడెడు చెల్చిత్సి నని పలికెకాః రుక్ష్మి వాని * నాదృతిమోఅణం 
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గొనకయె దుష్టనృపాలకు, లనూనగతిం బ్రోత్సహింవ 4 నాబలదేవున్, 33.816 

ము, వరిహానో కుల "నేయచు౯ గుముతితం 1 బల్కైెం దనుం గాల మెం 

oir 

తొ” రయంబొప్పంగం బ్రోత్సపాంప వాలితో 1 నుద్భ్భ_త్తిమై మీరు భీ. 
కరకాంతారనివాన్ యాదన్రులుగా 1 'కాంబట్టి మాశెట్టు ల 

తరతుల్ గల్టును రాజయోగ్యము లె యారగా యిన్ని యూపహాంపంగన్.. 3౪ 

శరవరములతో నత ,త్కరములతో నాడుచుంద్రు, 1 ధరణీళులు మి 
కరయంగం గౌళల మిందే, వరుసం గల్లంగ౭జాలు $ బల్కు లింకేలా? 3% 817 

. అనియిటు రుక్షి త౯ాదెగడ $ నందలిభూవతు లెల్ల లెక్క చే 
యనియటుహిస్య వాగ్వితతి 1 నట్టు లె వల్కంగం గ్రుద్ధుండై మనం 

బున చెగటార్పుకు కనిన పూని యటంచుందలంపి "రాము. డొ 
యానం బరిఘుంబుం కొని భ$యంపడి యందటు చూచుచుండంగన్. 3౬ 818 

మంగళసభయం డందు న భంగ ప్ప కృమము మిజు ! బలరాముడు శత్రు ౦ 
చెం గడుం బూనిక రుక్షితృలం సహ్టసనుచు మోసోల౯ా జను లార్వన్. న 

. కనుంగొని రుక్సి చావు వడి4 గాం బరుగత్తు కళింగభూపతికా 

దనుగని దంతపం క్రి వెలోతట్టు కనంబడ మున్ను నవ్వెగా 

యను వెనురోవ మూని దశశమాం ఘ్రితలంబున నెర్టు పట్టి దం 

తనిచయ మష్పై డుల్లెడువిశధంబునం గొళ్టును బొరుషయునన్. ౩౭ ._ 820 

. అంతటం బోక యార్చి పరీఘాయుధముం గొని యమ్తహీ శులం 

బంతముమోణుః గొట్టి యురుబావన్ర లూరువు లు _తమాంగముల్.... 
వింతగ భూమివై బడంగ $ వేగము చేయంగం దక్కురాజు ల. 
త్యంతభయంబునం బటజుచి $ రాబలదేనుని లో౭ దలంచుచున్. 3౮ 82] 

భార్భతిోయబుట్టు వీశవగిదం జావంగ యగృష్టుం డనుంగుయుత్ని కిం దనీయన్నకు మది. 

గల ప్రీతి కెట్లుభంగము గట్టునో యనుభయమున నిది మంచోదియని కాని 
చెడు కార్య మనికాని 4 చెప్పం బూనక యూరకుంటె; రామాదులై శయొప్పుచు 

యాదశార్జులు కృష్ణు $ నాళ్రయించిన వారలౌట సిద్ధార్ధ లై. $ యభినవోఢ 

మైన యమ్మించుంబోయి నాోపహారిమునుమని 

స్వందనం బెక్కంగాం జేసీ + సరభసమున 

దాషరకకుం బోయి రాత్ర నుత్వాహా మంత 

కంత కుప్పాంగకున్న విశ్రయ్యము! దలంచుచు. ళం 



౬౨.] దళమస్కృ 0ధ ము, 417. 

అటువది రెండనయశథ్యాయము, 

చ, అని తెలుపంగ నింద్ర, జుని 4 యాత త్మ జపు ట్రే తుడు మోగిచం దు త్రో 

ననియె మవోత్త! . కృష్ణతనయాత్త జ జుం దయ్యనిరుద్ధుం ఇబ బా 

ణుని తనుజాతమైన యుషీనుం దమిమిజుంగం చెండి యాడ నం 

దని జరరాక౯ా మహాభయద్శమానటు చక్రి కి క్రి సాంబమూ దర్టీకిల ౧ 823 

. మునిచం దా! యాకథ యల్లను నాకుం చ్చ ఏ్రవయ్య 1 లలితభ ణితి నా 
విని వ్యాసపు త్ర త్తం డిట్లని, వినిపించె౯ మహిమ మూని 4 చెలసీ ఘనుండై. ౧౪ 

. వామనమూరర్తిం దాల్సిీన, దామోదరునకు సమ_స్త్పధరణ నొసల నో 

యేమాన్యుం డలవిరోచన, నాముండగు దనుజునకుం దోనయుండగు బలికిన్.౨ 
. తనయులు నూర్వు రందు సుతుతల్లజుండై తగా బాణుం డాతం డీ 
శుని పదపంకజద్య్వ్యయముం $ జొక్క వుభ క్షిని గొల్పువాయు మ 
న్నన గనువాయ దాతయు ననంగ యశంబును గన్న వాండు బు 

ద్ధినియతి గల్లువాయు కడు 4 ధీరుడు సత్యరతుండునై తగున్. 3 826 

వ్ర తముల నొనరువదార ర ము, మతిగల్లిన మేటియగుచు $ మస్థలిపై వి 

స్త స్టృతకీ ర ర గనియె; మును నా, ఏతిజేంద్రు:డు శోణితపురిం 4 దేకువమోజన్, 
. నివసీంచి రాజ్య మేలెనుు నవనిం గలవ తృనముల$ యం దది రమ్యం 
బు విమలజనాఢ్య మగు దా,నవనాథు(డు శంక రాం, $ నళినంబులవై. 3 

. నిరతిని భ_క్తిగల్లీ హరుశనిం దమి నొందంగం జేసీ తన్మ్మ హా 

త్రరకరుకై క పాత్రుండయి $ తాను మెలంగెను, దాన 'జేవతో 
త్క_రములు కింకరాఫ్ వలె సాతంబును గొల్పుచునుండి రాతని౯ా; 

' గరములు వెయిగ బై నొకీకారణముం గల దట్టికలి కిన్, ౮ 829 

. కరములవెయింటను శంకరుం ఉొక్కు_టం దాండవము నిీకామ వీ పె త్రికా 

సుర లెల్ల. బో దిపడ(గ నొ,నరింప వాద్యముల మృదుని$నాద మోలరలన్. 'ల 

. శాస స్త్ర మర్యాద యిసుమంత 4 చనకయుండC 

దానె వాయించి మృడుని సం్రతసమునొందం 

చేసన భగ వంతుండై భ _క్షోసిద్ధిదుండయి 

భూతవతియు శ రణ్యుండై 1 వాలుచు శివుండు. ఈ 831 

. అనుకంపాతిశయంబున, దను జెంద్రా! వరము గోరఠదగు నీవని యా 

జ నొసంగా వాడు పురవారుం దనప్రురముం గావణోళలెం 4 దా వరము దమిన్. et 

అత డొౌొకనాండు వీర్యము మ+హ_త్ప్తరమాటను దుర్శదుండునై. 

వితతమణీమరీచుల రశవిం బురుడించు కిరీట మై భూ 
శాం-భాగ=ర్రరి 



418. రీ 

రొ 

శ తాండ వకృష్ల్ణ భాగ వతము [అ. 

తతతికి నాథు(డై తనదు+చావున నున్నగిరీశు పాదసం 

గతిం జెలువారంజేని తమకంబున నిట్లని వేజి నో ప్రభూ! ౬ 888 

కొంభూ! మవోదేవ! $ సకలజగద్దురుండవు నాథుండవు నీవె వివిధగతులం 

బరికించిన౯ మజొక్క_రుండు కానంబడం దిద్ది సూనృతము నీ 1 వెంచిమాడం 

గాన సంపఫూర్మహృ1త్కాములౌ పురుషుల కఖిలార్థముల నీయ + నమరభూరు . 

హంబవై యుండుదు 1 వట్టి నీకివె నమస్కా._రముల్ వరవమళం1కర! కృృపాబ్ధి 

. వగుట చావుసపహ్మస్రయుశక్తాంగు గాంగ 
నొనరిచిత్ నన్ను; నవి నాకు $ నురతరమగు 

భరముగా నయ వెజొక్కళవనికి నించు 
కంతయీం గాను లోకత్రశయంబునందు. ౭0 AM 

శా. నన్ను౯ మార్కొ_ని పోరువాం డొకండె మన౯ నీవు తక్కంగ లేం 
డెన్నం దుల్యుండు గా నెసంగువురుషుం$డే కానరాం డట్టులౌ 

టు న్నా కిచ్చిన వేయిబావాున్రులు తీకటంగాంచి యేయచకా రణం 

బు 'న్నేయగోరుచు దిగ్దజాళ కడకు౯ 1 భూ శ్రాళిం జూర్చించుచున్ . Oy 885 

. అరిగితి దిగ్గజంబు లవి $ యాహావకూరుని నన్ను6 గాంచి వే 
వరుగిజెం గాని నిలవాకీభ ంగిని బోర జాలవయ్యొ; నా 

హరు. డది యాలకించి తనవయాత్మను జక్క._(దలంచి రోభవి 

స్ఫురణత నివ్విధిం బలికి శ మూఢ! మవహాసుర! యాలకింప్రమూ. ౯౮ 836 

ఎప్పుడు నీశేతువు ధరం గుప్పంగం గూలంగం గలదొ 1 కోరిన యళ్ల్లే . 

యవ్వుడె నీదోర్లర్పము, తప్పక యడంగించువాండు $ తలయడు నిన్నున్. ౧౦౪ 

. నాతో సమానుడై తగు నాతనితో సంగరంబు $4 నగు బొమ్తని యా 

_ భూలేశుడు పల్కిన న్యా డై తేయేశుండు కుముత్రితం దగియుంటన్. ౧౧ $888 

వరమామోదంబున సాంవఠరాయికము గ బ్రునంచు 1 భావించుచు నీ 

శారు నాదేశ మ డె _తృఆిం బరిణతినిం గాంచునొ యని 4 వట్టుదల తగన్. ౧౧ 

. ముతిచెడుట నెదురుమూచుచు, నతండు గ ఎహాంబునకుంబోయి $ యాహవమునం గ 

ల్లుతమిని హరువాక్కునం గల, వితతార్థం బెటుంగ లేక వేచియె యుండెన్, ౧౧ 

, ఆతని కొొక్కవుత్రీ లీ గల? దంబుజనేత్ర యుషాఖ్య యొప్ప సం 

“పీతి నదొక్క_రాతిరి హారి ప్రియపౌ "త్తని గమ్రురూపవి 
ఫ్యూతునిం గాంచికాని వినికానీ యొక్స్పు డెదుంగనట్టి లో 
:కాతిశయ ప్ర కాశుం దన$ీయంతేన వచ్చినవాని నిద్ర, లోన్. ౧౨ 841 

. కౌంగిటం సస్చినట్లుగాయ $ గలం గనియెను; 
బిదప మేల్కా_.ంచి యచ్చోటం 1 బ్రియుని వాని; 



౬౨. వశ మన్మంధ ము; 419 

గనలం జాలక నాథ! యోక్క_డకుం బోయి 

తివా? యదెక్క_డ నున్నావొ 1 తే౦ేయం జూల. ౧౨ 842 

క, తనచి_త్త మవళ మెయుం,ట నెన్నియో భంగులకా మోనరి ప్రియుం జూడం 
గను గోరి వలుకుచుం ద్యరలగ నెచ్చెలలయంతరమునః గడు విహ్యలయైై. 

క. తాలేచి నిలిచి యింతనం గా వేని త్ర పాభరంబుం $ గాంచెను; విను భూ 
పాలా! యలబా ణాసుర,పాలునకుకా మంత్రి గలడు 4 వటుధీరుండా. ౧౩ 48 

క, కుంభాండకుం డను వేరునం గుంభిని దగునతని కొక్క 1కొమరిత కల దా 
యంభోజనేత, సాగసున, జంభారిప్రియాంగనలను 4 జక్కుల మించున్. ౧౩౪ 

ఉ. వేరునం జిత్ర, రేఖ యనం? చెంప్రు వహించె; నుషం చ్రీయంబునం 

జేరి యటం జెలంగు సరసీరుహ నేత్ర లయందుం చీ తిచే 
కూరంగ నా మెచిత్తమున$కుం దగియుండుట నిట్టువక్కె. నో 
చారువిలానీనీ! యెవసోజాడ గనకా జతనంబు వూనెదో. ౧౮౪ 845 

క. నీదు మనోరథ మేమో, కాదనక వచింపు మెట్టి కాంతుండు నీకై. 
జే దడ వెనొ యత డెట్టడొ, యోదయితా! తెలియ రాకకయున్నది నాకున్, 

చ. అని తనుం బల్కరింవ విని! యాయువ నెచ్చెలి స్వవ్నమందు నేం 
గనితిని సుంద రాక్ళతిని $ గ్ర లెడు మర్త వ్రిలలాము నొక్క_నిక్ 

వనరుహా నే శత్రు, దీర భుజుం 1 బచ్చనివ్యస్త్రము దాల్చి శ్యామమౌా 
తనువు చెలంగం జూడందగు 1 ధన్యుని శ్రీహృదయంగముకా ఘనున్, ౧౬ 847 

ఉ. కాంతుని వాని నివ్వు డిటం $ గానకయీ వెదకంగం బూనితి౯ 
వింతగం జేరవచ్చి కడు వేడుక వా తెజులేనెం ద్రావనొ 
క్కింతయొసంగి తక వలచు $ నీనను భూరివియోగ శుక్వము 
ద్రాంతరమందుం దోచి చనె నమ్మ య దెక్క_డికో జవంబునన్. ౧౭ 848 

చ, అనియిటు వెచ్చనూర్చుచు మీవాతురతం బలుకంగం జిత్ర, రే 

ఖ నీయమమొప్పం బల్కె. నినుం ? గాంతుండు వానీ చనంగ నింతవం 

తను గననేల? నీదగువ్యశథం దొలంగిం చెద నూజడిల్లు నీ 
మనసు హరించినట్టి నవమన్మథమూ్షిని దోడి తెచ్చెదన్, ౧౭4 849 

క. లోకంబుల మూడింట, నాకాంతుం డితండె యని మనంబున నెన్న౯ 

నీకలవియైనం జెవ్చువు యాకమనీయాంగుం చెత్తు 4 నానతి యిమ్మా, ౧౮ 850 

మ, అని యానెచ్చెలి యూజడం బలికి నయ్యం చొవ్పంగా నష్తై చ 

క్క_నిరీతిం బటమందు బేవవితతి౯ 1 గంధర్వవిద్యాధ రా 
హీనికాయంబును నీదచారణుల యశ మేళ ద్రజంబుక మవో 

దనుజ స్తోమము మానవాళిని యథార్థం బెట్టులే యన్నటుల్. .౧౯ 861 
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చ, జతనముమోణి వ్రానె; మను+జ వ్ర జమందును వృష్పిసంతతి౯ 

వీతివయి మూరుండకొా యళము1చేం దగునానకదుందుఖి౯ హాలికా 

జ్యుతియన లెని శ్రీహరిని $ సుందర కాయముపాల్పుమారు న 

య్యతివ లీఖైంపం గృష్షుని ప్రి వీ శయాత్త జునాయుపష కాంచి నంతటన్. ౨౦ 8 

“క, మందాడు మొంబె నన్సిర్కుద్ధాం దత్సుతు వ్రా వాయ. గాంచి 9 తొరపుంద్రవం దా 

నొంది తలవాంచి యిట్లనె సుందరి యతడు యితండె $ సుమి యాతండో! రరర 

2వ అని చిలునవ్వు నెముగము4నం దొొగిం చాండవమాడుచుండ గ 

దనమది కింప్రగాందనరు $ తల్చి)యుం జూ వెను; జిత త్ర లెఖ యా 

తనిహరిపాత్రు గా నెట్ $ తా నపుడే తగు యోగవిద్యయం i 

దు నిప్రుణయోటం దదృలముతో జవమార నభ॥వథంబునన్. ౨౧౪ 854 

చ, అరిగి కనుంగొనె౯ దరుణ $ యాదట దాషరకం గృప్పపాలితక 

బురవరమందు నందు సుఖశముం గనంబేనెడు హూంసతూలళ. 

య్య రహి బరుండ నిద్రంగను $ నాయనిరుద్లుని యోగవిద్య ది 

స్థరబలమూని యెత్తుకొని 1 చచ్చెను నోణితవ త్తనం బటన్. ౨౨౪ 8” 

చ కనదగు రాకనే కనుచుం 1 దత్పరయై దగంగుందు నెచ్చెలీం' 

గనుంగోని స్ప్రి, యుం డితండె 1 చెకొనుమవూ యని మూషె నాయుహోం 

గనయు నుతింపంగాం దరము! గాని మనోహరరూవ "మొప్పునా 
మునుజలలాము గాంచి తన$మానస మెంతయు. ద్బ ప్పి వీ నొందంగన్. ౨౩ 886 

లే. వ్రముదితాననపద్మంబు $ భాసీలంగం బురుషులకు నెవ్వరికి నెట్టపోల్కి. జూడ? 
దరముగాని స్వకీయ సోద్మమ్లునందుు నతనింగూడి సుఖంచె నోయ్యమ్హు వరుణ, 

నీ అనిరుద్దుం డంత న$ీయ్యన్ను మిన్న యు దనుధరియింవ మేలివగ స్త్రంబు లొసంి 

చందనచర్చల + సంతసంబునుగూర్చి వూలదండల మేను $ పొందుపబుచి 

ధూపదీపముల వృతో యజ మానందవరవళతం గాంచుశవగిది6 జేసీ 

భ వ్యాసనంబులం $ బానభో జనముల బవహువిధసుస్వాదు$భ త్యుములను 

ఆ. దృప్పి నొందంగార్చి $ తీపారు పలుకుల, మనసుగరంగం చేసీ $ మజీయు మమ 
శంభతమంబులై న $ శుశ్రరాషలం బూజు నమరం జేయ నుండె ీ నాత్మ యలర. 

క్ల అనిరుద్ధుం డంతిపురమున్మ, ననుతణము వృద్ధిన"ందు1నటి మమత గాం 

చిన యాయుషతో నొరు లెటుంగనిరీతిం “ాడియుండి $ కామళ రా ర్లిన్, ౨ 

క. వనితావవ వహ లేం ద్రియుం డై, దినముల వెన్నియొ గతింపం $ చెలియం డయ్యె౯్ 
న. 

YY తడారి cs 1 “సో౭సావసావితి ప్రావా స్తృయమానా మహీపతే” అని మూలము. 2 చిత్రలేఖా త 

మాళ్ఞాయ సత్రం కృష్ణస్యయోగినీ యయా వివియసా రాజక” అని మూలము. “యోగినీ 

జాశ్యార్శజత్వా శాయా యోగవిశారద్దా” అని టీక, 
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వనజాతీు! తనదు జవ్వన, మనిరుద్ధుం డనుభవింప 4 హోయిగ నుండెన్, ౨౬ 360 

G. కన్నియశాస్త్ర స్త్రషద్దత నీ కామము వూనంగ నె” వ్రతంబులే 

మున్నవొ వానని౯ వదలి  యొప్పునె యివ్పనీ దోషమా గడా 

యన్న సదాశయంబు గన 1 కాగత్ నయ్యూష, సౌధిమధ్యమం 

*దున్న ను గప్పిెపుచ్చుటకు $ నొవ్చకయుండెడు ం కొన్నిచిహ్నముల్, ౨౬4 ౮0] 

చ. కనబడ సాగా; ద్వారమును $ గాచుచునున్న భశేుంద్రు లెట్టులో 

మనముల సంశయించి వ్రభుమండనువు త్రక యిక్య సద్వ తం 

బును దిగనాజె నన్నవిధీముం గనంజెనెడు నివ్వ చిహ్న ముల్ 
మన మిశ దావరాదు తణశమా తే ము చాచిన మువ్వు గచ్తెడిన్. ౨౭ ౩౮62 

చ, భటు లీటు లాత్మ నెంచి తనుశసాషమిని గానంగంబోయి (మొక్క వ్ర 

స్ఫుటవినయంబునక్ దనుజ$ప్రుఐగవ ! స్వామి! పరాక్కు సిదు చెం 

గట వినిపింపరానిదిగం $ గనడుచున్నను డాయరానిదచా 

కటుతరవా_ర్త నేమయినఠగాని యటం చొగి విన్నవింపంగన్. ౨౭౪ 2068 

ఉ, వచ్చితి మివ్లు రాజగణకవర్య ! భ వత్సుత కన్య యయ్యుం దా 

సచ్చరితంబు మాని వరశసంతళదూవణమా ప్ర వర్తనం 

చిచ్చకుం దోంచినట్లు చరోయించినభంగిగ మే మెణీంగి యి 

ట్రిచ్చటి "క్రేగు దెంచితి మ బేమనం జక్క_ంగ నాలకంపుమూ. ౨౮ 864 

ఉ. ఒక్కని మేషమా త్ర మెటులో పారపా టొకయింతలేక యే 
దిక్కును జూడ శే స నృపతోధిప్ల్య ముం జక్క_ంగం గాచువార మే 

మిక్క_రణిం బ్రయత్న బున + నేమజ ఆెంతయు: గాచుచుండంగా 
నొక్క_డు గోనిమూచుటకు $ నోపని రాజగృహంబు దీనినిన్, ౨౯ 865 

తే, అపరిశుద్దం బొనర్శిన 4 యట్రిజాడ 
మేమెటుంగము దను జెంద్ర! $ మాసముఖము 

నందు నింతకుమించిన $ యట్లు మనవి 

చేయంగా నేరమని మొక్కి $ చిత్త మనంగ. ౨౯ 866 

మ, వినుచు౯ బాణుడు స్వీయవు త్రి త్ర్దగు దుశర్వ్యృత్తిక, కమం బెంచి నే 
మన మెంతో వ్యధితంబు గాంగ నిలువక 1 షాటాడను౯ లెక వే 

చని క న్యామణ హర్శ్మ్యముంగని యటకా 4 నంతోప షముప్పాంగ నుం 

డినవానిక౯ా యదువర్యునిం గనె దళ న్నీ రేజవల్రైమీణున్. 30 867 

నీ. బ్రిందీవరంబు నాగనెసగు చామనచాయ తనువు రాజిల్ల భుశవనములందు 

(6 కుద వ్ 39 శ | J బాతుఖ్ళర్ణతయాంచక్రు ర్మాప్రీతాం దురవచ్చ,.దైః అని మూలము, దురవచ్చ,దైః అచ్చా 

దయితు మళ వై శ అని వ్యాఖ్య. 
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మూండింట సుందరీమూ_ రియ తగి వీశంగాంబరమును దాప్సీ $ యతివిశాల 

బావను లొప్సార ? భవ్యకుండలరుచుల్ గండ ఖాగంబులం 1 గ మృుకొనంగం 

గుంతల కాంతులు + కోవులసి స్మీతదీ పు లమలసుందరవీత$ణాతిశయము * 

తే లందములం గుల్కు-నెమ్రోము $ నధికదీ_ప్త 
ముగ నొనర్చంగ నొప్పు నా 4 నాగసుకాండు 

తనదు వ్రేయసీతొ డ నె౮తయును బ్రితి 
1న తమాడుచు నుండె నాశయ _త్తమతిని. 3౧ 868 

క, మంగళకరచిహ్నంబులం బొంగాడు నాలేమ యంగశముల పొందిక సీ 
యాంగంబు లలరం “బ్బథుకుచ, సంగ తకుంక మలసత్స్ర$జంబులం బ్రితిన్, 3 ౧౪ 

క, బుజములనడువుం దాలిచి, యజపా తుం డుపకు నెదుర 4 నందముగూర్చ్పం 

గ జగలతిం ద 'న్నెదిరింపంగంజూలు వాండెన్న లెడు $ గా యనునూహన్. 3౨ 

క, పాచిక లాడుచు నుండంగు నే చూచె౯; బాణుం డంత 4 హృదయాంతరమం 

దీచర్యు యొట్టు లనుచు నిదేచిత్రము సాగ నెట్టు 1 లీవనియనుచున్. ౩౨ 87] 

చ, తనమది సుంత నెంచి విపోభ ప ప్రబలాయుధ థారులె" భటుల్ 

వెనుకొని రాయ నంతివురి 9 ము చొచ్చెను; గృష్షువ్శాత్రుం డం 
త నిశితలోహానిరితనిీతాంతభయంకర సాధనంబుం గై 

కొనెం బరిఘుంబనంగం దగి $ రూ రవథార్హ్యమునౌా న దెంతయున్, 3౨4 872 

చ. కరమున దానియట్టుకొని + గాఢపరాక్రమ మొప్ప గాలుయ 

వరుసను గాలదండము మవీభల్ పరంగంగ ధరించి యుండున 

క్క_రణిని దాం గనంబడుచుం $ గయ్యమున౯ దనుజాళం జంవునా 
తురమున నిల్చె; నంతటను 4 ధూ రులు యోధులు తేజ్జిఘాంస చేన్, 33 878 

చ. నలుగడలక౯ ద్వరంవడుచు నై జగుణంబుల నూక రం, ద్రు గ్గు 

క్క_లువలెం జుట్టుకొంచుం దనుం 1 గ్రున్ననం బట్టుకొనం దలంచువా 

రల దనుజేం ద్రు యోధుల న రాతిభయంకరుం “జాతం డప్పుడు 

జ జ్ఞ గలహిఘంబుచేం జదియం $ జావంగం గొశ్టైను దోర్చలంబునన్. 3 3౪ 874 

చ, పరిఘహతిం దలల్ వగుల 4 బాహువు లూరువు లస్టైనుగ్గుగా 

థధరంబడం జచ్చి రందు మృతోతప్పిన కొొందటు హర్సమళె యా 

తుఠమున వీడి పాణీ రది $ భూ_ర్హమవహాసురనేత నై నికో 
త్క_రమును ద్రుంచు యాదవవతంసునిగోవపరీతచిత్తుం డై. 36 - 875 

మ. బలముప్పారంగ నాగపాళవితతి౯ $ బంధించే వె యిట్లు లా 

బలిపు త్రుం డనిరుద్ధుం గట్టుటయు నవ్యాంర్త ర్రల్ వినాశాయ నే 

1 నెత్త ముం పాదింతోడీతాటు. ణ్ “తడంగసంగ స్త స్తనకు౦ఠుమ వ్ర జమ్” అని మూలము, 



౬3.) దశమస్క ౦ధ ము. 

జలజాతాయత నేత్ర, యౌానుష మదిక్ $ సంధిల్లుశో కా రులక్ 

నిలువం జాలక య శ్ర బిందువితతుల్ 3 నేత్ర ంబులక్ె నిండంగన్. 3౨౫% 

తే, ఒక్కుతుణమున నయ్యవి $ యురుతర ప్ప 

వబాహాములరీతి: బాజుంగ $ స్వాంతే మెంత” 

భై ర్యమును వీడ బిట్టకోో+ోదనము చె జను 

దనదుకోరిక వ్యర్థమై 5 చనియె ననుచు. 3౫ 

మ్రల 

స. 

శ్రీవారి బాణానురునివై కరుగుట. 6ఆా- 

క, ఈరీతిం బలికి కకముని భూరమణా! ద్వార కాఖ్యగవురి ననిరుద్ధుం 
డారేయి కానబడక య, చేరీతినొ పోవ బంధులెల్ల మవో న్. y 

S77 

878 

క, మనములు గుందయగ నుండం,గను వార్చి కమాసము లవి 4 గడ చెను దుకఖం 

బున బొగులుచుండ నాలుగు, మునివతి యగునారదుండు$మురహారుకడకున్.౧ 

క, వతెంచి బాణదనుజున్సి చేత౯ బంధింప: బడియెం 1 జిత్రముగా స 

ర్పాతతపాశంబుల నని, యాతం డోెనరించినట్టి $ యద్భూతేరణమున్. oy 930 

క, వినిపించి నోణశితష్టరం, బున ననిరుదుండు గలండు ్ పొం డనికి నటం 

చును డెల్చ వృష్టి వీరులు, వనజాతపాలాయుధ్గులు వేఖావమ్ము తగన్, ౨ 85]! 

క, తము రథీంవ సుఖంబులు నమరుట శోణితప్రరంబుశనందుంగల వెరే 

శుమునుమనికా గొని వచ్చుట, కమితో త్పాహంబు లొప్ప + నరిగిరి కడంశన్.౨ 

నీ, ప్రద్యుమ్న, సాంబ, సాశరణ యుయుథానులు 
నందుడు గదుం డుహానందుడు మణ్ 

భ ్రా,దులును గృషస్ల్లబలభ ద్ర ద, యుతులయి 

ద్వ్యాదశాతా" హపాబిల్ $ తమ్ముగొలిచి 

చనుదేర శోణితోమును నాట్లు పవ వ్రక్కల 

ముట్టడించిరి తమకభుజబలములు 

పరులకు మిక్కిలి $ భయము గల్పింపంగ 

నంత. బురోద్యానీసంతతులను 

లే. బాడుచేయుచు( శై, కారోవటలములను 

గాలం చేయుచు నట్టళ్ల $ గనాల్సి మణియు 

గోపురంబులం బడందన్ని $ కోరినట్లు 

బాడుచేయంగ నిర్భరపారుప, పషమున. ౫ 

క. కోపం బావేశించిన, రూపంబునం బరబలానుశరూపం ఖగునే 

993 



424 | నీ 

cin 

శ తాండవకృష్ణ్య భాగవతము 
= 

నావరివృతు(డై బాణుం, డాపురముననుండి వెడలె $ నంతకుపోల్కిన్, ౫ 80% 

దనుజవ రేణ్యురతుణము $ దా నొనరింపంగం బూని సర్యముం 

గను భగవంతుం డాళీవ్రండు $ కారు కమూని సమ స్హయుద్లసా 

ధనముల డాబ్పి స్వ, మథశ+తల్ల జు లవ్విధిం గాడి రాయగం బు 

శ్ర నిక రసంయుతుందోయ ప్రోరంబును వెల్యడి వచ్చె "వేడుకన్, ౬ 885 

నందివృహభంబు నెక్కి రాశ్రముం దదనుజు 

మార్కొనంగం బూనె వారు నమాడ్కా మారు 

కొనిరి శ ంకరకృష్ణులోకున్సు గుమారు 

నకును బ్రైద్యుమ్ను నకును రగణంబు సాగ. ౬ 886 

, కర మద్భు తావహమయి గృ్గురుం బుట్టింపంగం దగిన 4 గురునంగర మ 

_త్రేరణమున సాగా నాహాల,ధరుం డప్పుడు వొరుషమ్ము 4 దై వారంగన్. ౭ 

కరూర్పకర్దుని మణీ 4 కుంభాండకుని డా సంగ్రామ "మొనరిం చె సాత్యకియును 

బాణుని మార్కొని $1 బవరంబు సాగించెనంత సాంబుడు బాణునాత్మ భవునిః 

దలంవంచె నాయుద్ల మెలమిం గాంచలో బహాముఖ్యుల" నిర్భరుల్ +మునులునిద్ద 

చారణుల్' గంధరరోస_త్తము లచ్చరల్ యక్షులు 'డేవయాశనాలళి నెక్కి 

. వచ్చియుండిర; జె "రి య1వార్యశే "ర్య 

మలరం జూవంబు సారించి $ యలఘుతి వ్ర 

సాయకంబులు వరలణించి $ శంకరాను 

చరులం బ్ర మథుల గుహ్యాకకసంతతులను. ౯ 888: 

క. భూతాళిని -డాకినులను, బేతాళుల యాతుఛానోవితతుల మటియుం 

ow 

(బృేతపిశాచవినాయక, మాతృక లను భీకరముగ 4 మంటలు గ్రువ్వున్ . ౧౦ 889 

. కూూశాిండ గణముల $ నా రులౌ బ్ర వ్యరతుస్సుల మణటీయును4గల్లు వారి 

బాటుగా బేనె; నోవ్వడువున హారి వి క మింవం బినాకియు 4 మించు వెడ్క_ 

బవువిథాస్త ంబుల 4 బరంగించె హరిసై వన శారి యు బ ద్రైత్య స్త సశసంతతులను 

వైచి మరచ్చె న1వ్వాని విస్తయ 'మింతయైన నొందక మజీహరవిము_క్ష 

, ములగు వ్మోస్త్రవాయవ్య్ర్శములకుం బ్రతిగ 

యె హ్హ పార్వతనామాస్త స్ట వర్యములను 

వై చి మరలించె నాగ్న యీబాణమునకు 

సరిగం బర్జన్వనామ కాస్త స్త్రమును వై చె, ౧౨౪ 

హరు డంతం చాశుపతమను, వరమాస్త్ర ము నైవ హరియు $ భావితతులచే 

నిరువషమమగు నారాయణ, శ రవర్యమూ నై ఐ'చి డా $ శాంతింపంగన్. ౧౩. 

. పారియంత జృంభ కా స్త్రము, హేరువై6 బరణగించి మోహశమందంగం జేనె౯ 

ద్భరపడి బాణుని బలములు, బరిమార్చంగం బూని గదల $ బాణవ్రతతి౯. (౧౩ 
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క. శితఖడ్డంబులను౯ వై,చి తగం జూర్జంబుగాంగం 4 జేనె౯ొ భూతే 
శు తీనూజుయ నువు! డని నుచ్యుతసూనుని బాణములు మీహోోద్ధతిబర్వన్, 

ఆ, వీడితాంగుండగుచు. $ బృథుర క కథార లంగములనుండి వెడలగణగా మయార 

వాహనంబుతోడ 4 బవరంబు వీడి య, త్తజినిబోయెం దనదుకదర్ప మెడల. ౧౫ 
కంభాంయుయను మటే 1 కూపకర్ణుండును బలరాముముసలవహాశతులను బడికి 

రినై న్యంబులు $ వరుస నబ్బడలకుం బరుగిచెె నంత స స్థబలము లిట్లు 
కలను డుచుంటం ఫ్ లయంగం గన్లొని భ రియింపరాని కోకవమునం గృష్లు 
ననుజుండౌ సాత్యకి $ యనినేయుచుండిన నాతని చ్చే డించి 4 యచ్యుతుపయి 

తే, కడెం; దానవవతి యవ్వు 1 డై దునూటు 

విండ్ల నొక్క_ట సారించి $ విగ మాక 

దుర్శదుండయి పాల్పుటం 4 దొడిగి యొకొక 

చావమునయందు రెండేసీ $ సాయకముల. ౧. S95 

gw 

క, హరివె( బజువె౯ొ బాణా,సురుకోదండముల నెల్ల + జూర్లంబులుగా 
ధరంబడం జేనెం బరా క్ర మృ మరుదుగ; గన్నడంగం గృష్షుం గ్య డాతణమున నే. 

ఉ. అంతట బోక తద్దథము $ నళ్వగణంబును సారథికా నడికా 
బంత మెలర్చం గూల్చీ హరి$భావుకసూచ నమైన శంఖ మ 
త్యంతరవంబునక రిప్రుహృశదంతరముల్ వగులంగ నొ_్తేదు 
న్రాంతరణంబు నివ్విధిం బోరస్పర బాధక మాచు సాగంగన్, ౧౯ 897 

చ దనుజవరేణ్యు తల్లీ తనోధర్మము పుత్రునిగాచు టొక్క_ండే 
యని తలపోయుకోటరయు * $ నాత్మ జు పాణముల౯ స్ఫళ_క్తి కిం గా 
వను దలపోనీ వ ప్రమునుబాని ఫిరోకుపోకుంధ మూడి వీం 
ఫునం బరంగంగం6 'సృష్తునకు 1 ముందణ నిల్చి మవోతురంబునన్. ౨౦ 898 

చ. హరియును వస్త్ర పీనయగు $ నంగనం జూడంగ నొల్ల కాస్యముక 
మరలుచుకొన్న బాణుడు పృశమాదము తె నటంచు నెంచి సీ 
యరథముపోవం జావములు FH నట్టు లెకాంగం బురంబుం జొచ్చె శం 
కరుండును భూతవారములు 1 శాలికిబుద్ధి వచించుచుం జనన్. ౨౧ 899 

క. శైవజరమును బజివెల గోవిందునిమా౭ద నదియు $ గ్రూరతరంబై. 
చేవం దగి తి త్రై శిరస్సుల్క, చే వణిలుచు( బత్రయమున( $ జెలంగుచు నుండెన్ ౨౧౪ 

క. అఆతిఫీకర రూవంబున, జతనమ్థున దశదిశలను 4 జ్యాలావళిం గా 
ల్చుతేమిం బాజెడు నటు ల్కచ్యుతువై కిం బోయె జవము 1 నుద్ధతియుం దగన్. 
నారాయణుండు బేన్చం డారితిం బైకివచ్చు $ నాజ్వరమును దా 

రన్ స్వేయజ్వరమును, ఘాోశాకృతిం చొల్చుదడానిం1గొని వై చెం (గ్రుథన్. 
శాం౦ం_భాగ 54 
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క, 

శ తాండవకృష్ణ్టభాగవతము 

శైవం బన. వై సన మనంగా వసుధం బీరుంగాంచి 1 కడువె లెడు నా 

| =, చేవజ్వరములు' "రెండును, వేవేగ జయెచ్చ లొలయ $వి శ్ర మ నులరన్. ౨౩ 

- ci 

పోశాడం బొచ్చె నంతట్క నారాయణనం వ వ్ర యుక్త శ నానారూవ 
. శ్రీరంజితమా జ్వర మది,సారబలం బొవ్ప "సంవ శే శైవజ్యరమున్. ౨౨౩౮ 9 

పరిఫీడితమై యేడ్చుచుం బరిరత్సీింంంగంజాలు 1 వాని నొకని' చా . 
నరయం జాలక భీతిని వారిని శరణ్యుం గనంగ 1 నరుదెంచి వెసన్... ౨౫ .. 

కరములు మోడ్చి యి ట్లనియెం $ గంజదళాయత'నే త్ర | కృష్ణ ! యా 

సరనీజసంభ వాదులకు $ స్థానము సర్వగతుండు శుద్ధుయుం 

బరముండు విశ్వజనృపరిశ+పాలననాళన శే హీతుభూతు.కు౯ా 

నిరువవముళ _క్రిసంయుతుండు $f నిర్మ లమూ_రియు నౌ న దెవ్వండో. ౨౮౮౪ 9 

. చ్రైతన్యఘనుండయి 1 సకలవేటైక క్ర వద్యస్వరూపుండయి + యమలకాంతుం 
డయి యొవ్వు నెవ్వండొ స్ట యానీకు వందనములు గూర్తుం బర మేశశమురహర . 

కాలము దైవము] కర్త ము జీవుడు సంస్కార భూతనూకక్షుములు పకృతి 
ఎయౌారీతిం బ్లా బాణ మూహంకారమును హోడళవి కారములును దత్సంఘరోవ 

. మైన లంగ్ చేహాము మజీశయట్టి దేహ, జన్యకర్మము మణీ కర్షజన్యచేహ (వ. 
మనెడు సంసారమును ఛవోదమలమాయ, వలన గలుగును గాదె యో?వాసు 

తన్ని వే.థావధిభూతుండ వై. నని న్నాళ్ర శయించెద. లీలామాత త్ర, గృహీతంబుల; ౪ 
బవాువిథావతారముల చేత నీవు చేషెహానులను ధర్మనిబంధనములను 'బాలిం 
తువు, హింసావృ_త్తినవలంబించి. 'యున్హార్లులనం బర౭గుదుస్టు లను జెండాడుదువు. 
మవాళ్తా! - నీయవతారంబు భూభారహరణార్థంబు. ఎట్రవారికే దుస్పహంబగు 
ఛవదీయతేబోవిశే సెషుంబునం బుట్టిన ఫీత్రజ్వరంబునం దపించెద ఆశాపాశముల 
గట్టుపడి సీదిన్యపాదారవిందమూలము చేరక దూరముగ: నుండునంతప 
తంబెకదా చెహథారులకుం దావంబు వీడించు. నని వెండుటయు భగవం' 
డంగీకరించి యి ట్లనియె. ౨౮ 

. కరుణించితి. నినుం చ రా జర. మోయది నీకు భూరి చాధం -గనార్చం 
' బరికింవరకుండు. నింకా, బరితాపము వాయు;' మొక్క పలుకును 'వినుమో. ౨౫ 

మన :యరువ్రురసంబాదం,బును దీని స స్మరించు నెవడు + పొందడుపో యా 
మనుజుడు నీడా తావంబు నంచుం ౩ బల్మ_ంగ నదియు $ మురహరు భి 

కొనియాడి (మొక్కి. వలగొని చనియెకొ బాణానురుండు $ స సిందనవర 

'.. క్కి నిజబలంబులు గొల్వం,గనువచ్చె౯ా శౌరితోడం $ గదనముచేయన్. 30 

నానావిథాయుధంబుల్క బూనిన బావాువులు వేయి $ భూరిభయంబు౯ ." 
నేన్గలకుం గల్చింషంగా నావాణాసురుండు $ కడం గ్రుద్ధుం దై. 3౦%... 912 
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చ. వారిపయిం బెక్కుభంగుల శోశరావళి వైచుచు నుండం ఇ, క్రియుం 

er 

ద్వరపడే యాసుదర్శనము సేవ Fa చిన నయ్యది భిక రాకృతం 

బరుగిడి తీవ వ్ర థారలను $ బె జాహువులం దునుమాడెం బెద్దదాా 

తరువునం గు శాఖలను + దా నొగిం ద్రుంచుకుఠార మట్టుగన్. 33 918 

. తన వ్రీయభ కుబావాుునవుల1 దై డైక్యహదం ఉటు (త్రుంచుచుండంగాం 

గని శేగవంతుః డెళివ్రండు $ గాఢకృపం దను నవ్వుహరిం బ్ో 

వను దలపోయు. గావున జీవంబున శ హారి గాన వచ్చి యో 

ట్లనియె; మవాత్మ! నీవు శ్రుతు$లందు నే నిగూథఢ్గముగాం జెలంగుచున్. 33 914 

. .వరమజ్యోతి స్పనంగాం బరినుతిం గాంచుచు నెసంగు + బ బ్రృహాంబవు +, న్టీ 

వర! నిర్మ లాత్తుండ వగుచుం బరలాడు నిను నాకసంబపఓ * నెల్లెడలన్. 3 36 

వ్యాపించి యున్నట్టువానిగాం గాంతురు; నభము నాభిగ, వదనముగ వహ్ 

వనము రేతస్సుగ $ దినము మూర్లంబుగ దిక్కులు శ్ర తులుగశస్థిరయుం బాద 
ములుగాంగు శీతాంళుం $ డలమనస్సుగ భాను. డతముగా శివ్రయడనెడు నెనె 

తలం నహం కారశత_త్త (ంబుగా సంద్ర, ముదరంబుగా వృత్రకవుడు "మొదలగు 

- నట్టి దిక్పాలకులు భ వీదమల బాహు 

వులుగ నోవధిసముదయశములును రోమ 
ములుగ నంబుదములు శేశములుగ బహ 

బుద్ధిగా నొక ప్పియుండంగC $ బొలుతు వీవు. ద” 916 

వ్ర జూవతి వృరుపూవయవంబుగా, ధర్మ ము హృదయముగా లో కావయవకల్ప 

నుండగు వురుషుండవై నీవె యెసంగుదువు. అని పలికి మజియు. 3౬ 917 

బ్రసుమంత యేని చ్యుతింగన, కెసంగు స్వరూవంబు గల్లు శ నీతా! ధర్మం, 

బు సరిగ రతీంవంగ లో,కసమితికి౯ మేలు గూర్ప్చఠరగా తీతిమోాందన్. 3౬౪ 

తే, నీదునవతారములు గల్లు 4 నీరజాతు 

తావకానుభావంబున $4 నేవరుసం 

నేడు భువనంబులను మేమ 4 యేలువార 

మనుచు భావించుచున్నార 1 మాకత్త లందు. 3౭ | 919 

. మవోళత్తా! నీవు సజాతీయరహితుండ వై యాద్యవురుషుండ వై శుద్ధుండవై సప 

శాళజ్ఞానస్వరూపుండవై విజాతీయరహీతుండ వై సర్వ -పాతువైో కారణాంతర 

మేదియుం గానక పర మేళ్వరుండవై వెలయుదువు. సమ_స్తవిషయమ; ప్ర కాళ 

£ నార్థంబు నిజమాయాయోగమునం చేసీ ప్రతిశరీరమునందును విఖేదముగల 

వానిరీతిం గనండుచుందువు. మేఘసమాచ్చాదితుండగు భాస్క_రుః' జానీడచే 
లోపలిరూపంబులనేెల్లం ట్రీ కౌశింపజేయుచందంబున నీవాత్మ కార్య మైన యహం 
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కారముచే నావృతుండవయ్యు సర్వదా స్వప్ర కాశుడవు గావున నుపాథి 
భూతములైన గుణములచేత నుపహితులగు గుణయు కులను బి, కాశింప 

చేయుదువు భవన్యాయావిమోహీతు లై మానవులు పుత్తకళ త్ర గృవాదులయం 

.. చాసక్తులై సంసారమవోదుఃఖసాగరమున మునులుచుం దెలుచు మర 

మునుంగుచుం బేలుచు నిట్లుపరిభ్రమించు చుందురు. కశర్తాధ్యయుండ వగునీచె 

నొసంగంబడిన యింమానవళరీరముం బొందియు నిర్థి లెంద్రి, యుడై భవదమ 

పాదపద్తముల నాశాధింపని వాం డాత్మవ వంచకుండగుటయే గాక శోచనీయుండు 
నగు. 'అనాత్త భూతవిషయములశై యాత యు6' ద్రియుండు నిళశ్యరుండునగు 

నిన్ను విడుచువాండు విషమే యగునని యమృతమును బరిహారించినవా౭ డగు 

నని మజీయు నిట్లనియె. ఈ౨ 920 

చ. వనజదళాతు! నేను సురవర్యులు బృహ్హాయు నిర్మలాత్తుల' 
_మునులును నిన్ను నాత్తమయు 4 భూరితరప్రియు నిశ్వరుక ముదం 
బున సకల ప్ర, కారములం $ బూనికమాజుంగ నాశ్రయింతు; మా 

వనం జగంబు పుట్టుటకు 1 నయ్యాదివృద్దిని బొందు మాడ్కిక్న్. ఈ3 02] 

ఆ. విలయ మొందుటకును $ వెలయుదు కారణ 

మవయి సముండ వనలో $ వివిధభూత 

సుహృదుండ వన మజీయు 1 శుభదుండ వనం ద్రైశాం 

తుండ వనంగం బొగడగబడుదు వభవ! ౮౪౩3౪ నో ర 

నీ నీవ భూడంగ భూణదైవతంబ వనన్య మనంగ నొప్పారుదు $ వద్వితీయుం 
డవు చరాచరనామాక వివిధ పాణుల కరయ నధిస్థాన + మగుదు వీవె 
యిట్టిమవా_త్హ్వంబు నే పొంచిమున్న ట్ర నిను భవ  మోమోర్థ శ మనయ మేము 
ఖ్ జియించుచుుదుము[ చాణుం దీతండు నన్ను భ జయించు పాండు నవకులలోన 

తే. నిష్టుండగు వాడు నావెంట 1 నెప్టడుతిరుగు 
వాడు గావున దేవా! యభయ మొసలితి 

మున్ను. ప్ర పళ్లోదువై నిడి | యున్నసుప్ర, కు 

సాదమును ఏ వీనిపై వై జూపు 1 సరనిజాత[ ర. 628 

శ, అనుటయుం గృప్పమూ లి రి యను 1 నాదృతి నోభగవానుండా! మనం 

బున నెదికోరి పల్కి_తివా 1 పోలం దలంవం బ్రాయంబు నీ ఇదో 

యొనరుతు మేము దాని మహిశమోజ్వ జ (ల! నో శదియాం బ్రియంబు మా 

కును నదియేప్రియం బగును $ గోరి య బెవ్విధి నిశ్చయించితో, ve 94 

క. అనుమోదించితి దానీనె వినుమా బలిపుత్రుడౌను $ వీయ గనుక నా 
కును వీనిం జంపరా చేలన నేం. బ్రవ్లాదున్ మహాభ .క్టు కునకున్. ర£౬ళి ' ర్ట 
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మ వరముం చీలి నొసంగినాండ మును సోవంశంబుః ద్రుంపం జుమిా 

నిరతి౯ మించి మహేశ! యట్టులయినకా $ నీకష్టుండెయైనం గా 

వరముం బూనిన వీని నిట్టడయవంగా $ వాంఛించి యీవీనివా 

కరముల్ త్ర్రుంచితి భూమికి౯ భరముగా * గన్పట్టు నై న్యంబులన్. ౪౭ 926 

క, పారివుచ్చితి నోదేవా, కరుణ౯ బాహువులు నాట్టు $ ఖండింపక యా 
శరునకు వీనికి నిచ్చితి జరామరణహీనుండౌ చుం 4 జరియింవం దగున్. ౪౮6 927 

ఆ. భయము దేనివలన 4 బడయక నీపార్ష, దులను ముఖ్యు(డౌచుం $ జెలంగుగాక 

యనియె; బాణు డట్టు + లభ యమిచ్చిన హర్కి కప్పుడు ఇరసు నేలోనంట య్రక్కి... 

మ. అనిరుద్దాఖ్యు నుషాసమేతముగ దిగీవ్యస్థందనం చెక్కి_వ 

చ్చునటుల్ యత్న ముచేసి తోడ|నుచుః గ్భీస్లుం జేరవచ్చెకా జనా 

ర్టనుం డవొహాణినేన తన్హాలువ నం$త౯- దివ్టువ స్తాదికం 

బునం జక్క_ంగ నలంకృతుండయి యుషం 4 బూబోండిమిన్నం దమిన్. ౫౦౪ 929 

క. జత గాం గొని యనిరుద్నుడు, మతి మోదము పొంగ రాగ + మన్ననలక౯ా ద 

ద్దికిజేంద్రు నిలిపి పురమును కతిజవమునం బోయె హలధ$రాదియుతుం డై. ౫౧ 

చ, హూరుండును సాగనంవ్వి హరి శ యంత ధ్యజంబుల: దోరణంబులకా 

బురము స్వలంకృతంబగుచుం $ చొంఠముగాం దగియుండ మార్షచ 

త్వరములం గుంకుమోదకము 4 బాగుగ జల్లి యలంకరించియుం 

డ రమణం జేరంబోయెను జీనంబులు సంతస మబ్బుచుండంగన్. ౨ . 98| 

క, ఆనకదుందుఖి శంఖు భాషనంబులు చెలంగ వచ్చి1 త న్నెదురుకొనం 

గా నెలమి సక్క_రింపం,గా నళినాతుండు ద్యాషరీ కా నగరంబున్. ౫౨4 932 

క. పురజనులు సుహృదయులు భూసురవర్యులు గౌరవింషం $ జొచ్చె; నెవం డీ 

_ 'హరివిజయము శంకరుతో జరగిన సంగ్రామకథ నుశవకికాలమునన్, ౫౩ 938 

క. మేలుకొని సంస్తరించునొ, చాలక్ మేలాందు నతడు శ) జయమొందు నదే 

వెళ బరాజయ మెన్నం, గా లేకుండంగ మెలంగుం 1 గంజాముకృపన్ . 3 934 

అయువదినాలవయ థ్యాయ ము, 

శప్రప్రి(ప్రి నృగ మహారాజుచరి త్రము. అయా 

చ. అని హరిదొచరిత్రము మోవోసుకృత పృదము౯ వచించి యి 
ట్ర్లనియె శుకుండు సాంబముఖు $ లైన యదు పృవరాత్మజన్లు లె 

న్లీ నొకదినంబునందు. సువిశలాసము మోజంగ6 జారుఖానుం డిం 

కను గదముఖ్యులుం గలీనీ $ కాననమందునం గ్రీడ సల్పంగన్ . ౪ 9లెర్ 

నీ, ప్రచ్యుమ్నుముఖ్యులు $ రమణమోఖుంగ రాంగం జని యుపవనమున( 4 జాలనెప్పు 
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2 తొండ వకృష్పభాగవతము 

విహరించి విహరించి! వె జలముం(గ్రొలు నాస్తి త్వర వెట్ట 4 నందునందు 

సలిలాళయంబుల $ జాడల నరయుచుం బాథోవిహీనకాగపమున నొకట _' 

నతృద్భు తాక ఫ్రతోయగు జంతు వొకండుండం గాంచి రాజంతున్రు 1 త్యాధరంబు 

. వలెం గనంబడెం గృకలాస $ మలఘుభ యద 

మది యగు దానింగాంచుచు 1 న చ్చెరువును ద 
.దయయుః బురిగొన దాని నో త్తంగం దలంచి 

జతన మొగింజేసీ యంతట + సాహసమున. 3౩ 986 
ఇదిపై కి రాగం జాలదు, గదయని చర్శంవు( ద్రాళ్లీ( 9 గట్టియు దృఢ తక 

గదిరిన తాంతవపాళ సముచయమునం గట్టియుం ట్ర $మోదమువాంగన్. 34. 

, పైకి లాలజూచి 1 పారుష మెల్ల వ్య,ర్గమ రముగాల న నింక6*+ దమరు దాని 

నెల్తి వై కిం 'జేర్చ ని _త్పజం దగ "మని తలచి పోయి హారికిం $ చెలికి రద్ది. ౪9 

పర మోత్సుకంబున 4 బాలకుల్ పలికిన విని భ గవంతుండు 4 విళశ్వభావ 

నుండు పద్ద దళనయోునుండు కృష్ణు డప్పుడె యా చో టీకి౯ా వచ్చి $ యందు నున్న 

యూసర విని 4 నొగి లీలనే సవ్యకరమునం బయి కె_త్తం 3 బరమశీ ర్తి 

యగువహారి నిరుషమ$వా స్త సంస్పర్శ్మమా త్ర, మున నూసర వెల్ల 1 త్రజ్ఞ ణంబ 

. తనువు దానిని విడనాడి $ త_ప్పవోరి, భర్మవర్ష్మంబునం దగు 4 వవువు _గ్రాల 

నద్భుతీకలాపములు తగనంబరములు, మాల్యనులు మిగులం దాల్చిశమహితరితి. 

. తను వమరంగ దివ్యుండయి $ తద్దయుం బొల్చె ముకుందుం డాత్మ నా 

తని జనన వ వ్ర, కౌరమును ఫ$ దాను సమ గ్ర ముగా నెజీంగియుకా 

జనులకు. 'వచ్చరిత్రమునం ఫీ జాల నెయుగలాం దెల్చ్పవచ్చు క 

ర్యనియతి నన్న కోర్కి బహుమానము మోజంగం బల్కె. నివ్విధిన్ . ey 940 

. ఓవమువాభాగ! యెవడక$వో? సమ_స్హ్స, జనసమాదృత రూపంబుశనను వెలుంగు 

చున్న వాడను నిన్ను నెనొక్క చేవ, వర్యుంగా నెన్ను వా(డ ద్రుశకవంబు గాగ. 

. ఒనరిచి లెట్టికర్మ ము? న$దో 'ప్పనియీస్టితి నిన్ను. బొంద. చే 

నిను గడు ఏ మంగళంబులం బసిద్దిని “గాంచినపాండ వంచుం దోం 
చెను నిను/గన్నయంతనె వంపును యున్నదియున్నయట్లు డా 
నిని వినంగారువార మది 1 నీవెజింగింపంగ నర్హమైనచోన్. ౮ 942 

. నరవతి యయ్యనంతుండు జగనంబుల కెల్ల నెటుంగయగదేయ నీ 

చరితముం జెప్పుమం చడుగ $ సారసమి త్ర సమానశాంతి వి 
స్ఫురదురు సన్మణీమకుట $ శోభితశీర్ష ము మాధవాంమ్రిపం 
కరుహయుగంబు సోంకునటు $ గాం బ్రణమిల్లి వచించె భక్టితోన్. ౯ 948 

ను. నరపెషంబును వేడ్క_(బూనిన జగశన్నా థా! నృగుం డన్న భూ 
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వరుండకా భూరియశంబునకా పెలని యిశత్యూకుండు నానొప్పు రా 

డ్వరుసూనుండ వదాన్యు లంద అనుచుం 4 బల్క_ం౦గ నావెళ నా 

చరితం బించుక నోశీయుండు భవదోచ్చ శో, కోత్త రంధ్రంబులన్ . ౧౦ GSA 

. అన్ని భూతములకు 1 నాత్మ సాశీగ నొప్పి కాలబలమున వాష్ట్రఘాత మొంద 

నట్టి దృష్టింజెలంగు $ నట్టి 3 నీకుం డెలియని చమియుండు నఘ్సైన నీదు 

నానతిం దలదాల్సీ $ ఫూనెదం జెప్పంగ నిసుకలు భూమియం $ 5 దెన్ని గలవా 

యాక సంబున6 జుక్క్ర్శలమరియుండునొ యెన్ని వర్ష థారలసంఖ్య$వజలునెంత్ో " 

తే, యన్ని గోదానములం దగినట్టివారి, శేను జేనీతి ధేనువు + లెట్టివనుచు 
సంళయిం చెదొపాలనొ$సంగునవియ్యువయసు మిక్కిలి వలయంగశవజఅలునవియు. 

*క. ఎవ్వరి కేబాధయు లే, కివ్వోసుధం దిరుగు సాధశవృ త్తి గలిగియే 

మవ్వాపుగుణములు రూపము, నివ్వుటిలంగ నొప్పునవియు 1 నీరజనాభా! ౧౨౪ 

శ్రే, కపిలవర్థము గలవియు 4 గాంచనంవుం 

బూంత శృుంగంబులం దగం + బొలుచునవియు 

గొరిజల౯ా రూవ్వభూహానిశక ర మలరల 

మంచి వస్త్రంబులం. గప్ప 4 మించునవియు. ౧౩ 947 

ర్ సుమమాలా లంకృతిచె, నమరియు నొప్పారువాని 1 న్యాయముగా దృ ద 

వ్యమునిచ్చి కొన్న వాని నియమునక్ నే నిచ్చినాండ 1 నంబుజనేశ్రా/! ౧౩ 

రొ 

ei సాధ్వలంకృతులయి $ సచ్చీలగుణములు గలిగి సత్య వ్యతముల నొనరిచి 

తవమున విఖ్యాతి $ తగ బపహావాదులై సాథువులై వయశస్సాంద్రు, లగుచుం 

జాల దరిదు,లె $ సత్కు_టుంబముగల్లి 1 వెలయు బా వాణులకవివోలభ క్ష క్ర 
Je WR 

దాన మొసంగితి $ భేనువారంబుల నావులనే కాక $ యవనిభాగ 

తే. ములను స్వర్ష ంబులక౯ గృహముల హయముల 
గజములను దాసీ కాయుతిం $ గన్ని యలను 

"'దిలల రజతంబు మణియు శ శయ్య లను వస్త్ర 

ములను మణులను గృవావ స్తువుల నొసంగితి. ౧౮౪ 949 

క. క్రతువుల నొనరించుచు విధి హితములుగం దడాకవావి $ శేష్ట క్రియలకా 
జెకేనమునం చేనీతి శ్రీ, పతి! భగవత్న్రితియోరి $ పాడువడితిం జూ] ౧౫ 960 

చ, ధరణిసురో త్త త్రముం డొకండు $ దానము నావలనకా US పొంచి మం 

దిరమున కే. దృ_్తిమెయి $ భేను వదెట్టులొ తప్పిేశె శ్రీ లీ 
- వర! మును పున్నమచ్చికను 4 వచ్చి మదీయము లై న గోవులో; 
. జరగినకార్యు మోయది నిీజంబుగ నే నెబుంగక౯ా రవంతయేన్. ౧౫ 961 

* “వయస్వినీస్తరుణీశ్శీల రూవ గుణోపవన్నాః కపిలాహేమశ్ళంగీక” ఆని మూలము, 
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స, అనుదిన మిచ్చుచానములీ యందును దానినిగూడ నొక్క_ని 

న్ర్రనకు నొసంగితికా నియతిం బూనియె యాద్విజపుంగవుండు దా 

నిని గొనిపోవుచుండ నిది 1 నెటు లబ్బెను నాదియే సుమో 

యని మును దానిట్టాకొనిన $ యాద్విజుం డాతనితోడం బల్కంగన్. ౧౬౪ 

ఉ. లెండవసారిధేనువు( బరి గ, హరితిని గొన్న భూసుశేం 

ద్రుండు నృగుండు దానముగ + ధూ_ర్ర! యొసంగెను దీని నివ్వుటె 
"= యొం డనకుండం బొమృనియె $ నుద్దతిమోటఅంగ వార లీర్వు రో 

యండజవాహానా! తగవుీలాడయగ బూనిరి తన్నిమి త్తమె. ౧౭ 9598 

చ. తవముతవమవంతముల్ నెజయ 4 చా రెదలందును నిశ్చయించి వా 

దములను సప్పీ నాకడకు $ దానిని గొంచును వచ్చి యిచ్చి యా 

ది మరల నీవ వొంగిలితి దీనిని ధర్మ మె యిద్ది నీకు నం 

చు మజీయు నిన్ని సారులన 4 జొప్పడనట్లు వచించిరోహరీ! ౧౮ 9 

క. ఆమాటలు నెవిసోడిన, నామది భ్రమ మంకురించి 4 నళినావా! నే 

నీమాడ్కి_ ధర్శసంకట, మే మది నేంచంగ వార లిర్వురం గనుచున్. ౧౮౪966 

- స్ర్ఫించితిని మేటీయానుల నొకలత మోకొసంగాద నాకు 4 మోర లిండు 

"ధేనువు నిద్దాని $ నేను మోకింకరుడను సుంతయేం చెలికయను నిజంబు - 
. వార్త నిద్దాని నావలన సాగినయపరాధహౌటను ననుకగహ మునువు(డు 
ఘోరమా నరకమకకూవంబునంబడు చున్న యీాదాసుని? నన్ను నిట్టి 

నే, ధర్మసంకటమున నుండి $ తగు సముద్ధ 
రింవ మోకని యెంత ప్రార్థి ంహ దగునొ 

యంత పండితి మును గొన్న + యవనిసురుండు 

ఫోపసంయు క్షి బల్కె నో ౪ మోణినాథ! ౨౦ . 956 

క, ఛేనునియుతము నొసంగిన, నేనంగికార మూన 1 నిది నిజ మనుచుం 

దా నేగను రెండవయతం డోనృప! పదివేల నాల 1 నొగి నిచ్చిననున్. ౨౦౪ 

ఆ. దీని మాని వాని $ నేను ₹ైకొన నని, పలికి వెడలిపోయె, $ జలజనేేత్ర 
కాలయోగమునను ? గాలుని దూతలు యముని కడకు నన్ను 1నతిజవనమున. 

క. కొనిపోయి రాదిదేపా!, వనజావూా! లోకనాథ! 1 వై వసతు డం 

త ననుం గన్లొని రాజూ! మును పావం బనుభవింవఠబూనం దలంచితో? ౨౨ 

క. మును పుణ్య మనుభవింప్క గను దలంచితో * చెప్పవయ్యశక్షూపాలక! నీ 
వొసరించినదాన వ్రజ జనిత మవోపుణ్యఫలము $ సమధికము సుమో. ౨౨౪ 

క, ఇది యంతము దానికి ననంగం దగక యొంతయును లోకగణమున వెలయు 

మది నెన్ని పలుక వయ్యా!, మొదట నదే ఫలము నొందం + బూనెద వనినన్, 

ein 



- ఇర] దళమస్క 0ధ ము, 4 

చ. తొ "లుతనె పాపముం గుడువ 4 దోంచెడు నా కని వల్కినాండ; నా 

లొ 

రొ 

పలుకు వినంగ నే యము-డు $ పల్కెను వే పడనయ్య యంచు నో 
జలరుహానాభ! యంతటనేె $ తృాస్థలవై. బడునవ్వు డేను ని 

మ్థులం గృకలాసమైన విధీముర సేనుగాంటిని మాట'లేటికిన్, ౨౮ 962 

. ఢరణిసులెంద్రభ కుడ వశదాన్యుండ నీకును చాసుడకా మహా 
పురుష ! యివిన్నియుం గలుగ $ బూజ్యుడవై తగు నిన్ను జూడ ని 

రరసుకృతంబునకా మదిని ? బర్వెడు వేడుక నుండునాకు నీ 

కరుణను బూర్వసంస్త్య భతి తఫగం జెలువా రెడు నివ్వుడుక్ విభూ! ౨౫ 968 

యోగీశసమితికి $ నుపనిష్థానంబునను బరిశుద్ధమై $ తనరుచి త్త 

మున: దలంవంగందగి 1 యసువమానుండవయి వరమాత్త వగు నీవు 1 భక్త కవరులు 

కాకయుండెడు వారిగకన్ను ల కగవడ వరయ భవావవోన్దార్టు వైన 

వారికే యగవడువాండ వట్లయ్యును భూరిశోకమవాోంధ 72 బుద్ధియైన 

. నాదు కన్నుల కగవడి 4 నావా యొట్లు 
లతెలియయజాలక, యున్నాండ 1 దేవదేవ! 

యోజగన్నాథ ! గోవింద 4 యోామహాను య 

భావ! వురుపో తమా! మహాకపావనయశ! ౨౬4 968 

చ్యుతిలేక వెలయు దేవా!, పృతిలేక వెలుంగు టేండ! 4 పరమాత్తా! లో 
కతతికిం శ్రావగు నృహరీీ దితిజాంతక కృష్ణ ! దివ్యశ తేజా! శారీ! ౨౭ 965 

సురనాథ! హృషీ. కేశ్కా పరమేశా ! దివగత్కిం 1 బల్విడి పోవా 
గరుణ ననుజ్ఞ నొసంగుము, వారి! నే నెందున్న నీహాదాంభోజములన్, ౨౮ 

. అనవరతంబు నామది మీవోద్భతిమై స్మరియించునట్లు నా 

కును వరమిమ్ము బ్రహమన 1 గోవతియేయన సర్యుభూతసం 

జనననిదానమం చనంగ 1 సర్వ్యవిభుండన వాసుదేవుం డం 

చనం ననంతశ_క్టి యన 1 నచ్యుతుం డంచన నొప్పు వాండవై. ౨౯ 967 

సతము వెలుంగుచు "యోగ, పృతతికి నాథుండవగుచు + భాసిల్లెడు న 

చ్యుత ! నీకొనరింతు నమ్కస్కృతు లని యానృగమహీళ+శేఖరుం డంతన్, ౨౯| 
. వలగొొని మ స్పకంబు హరోభ వ్యతనూం,ఘ్రి, సరోజయుగ్మసం 

కలితముగాయగ యొక్క చనంగాం దగు రాజ! యటంచుం గృన్షంం డి 

మ్థులం దన కాజ్ఞ చేయం గొని + భూరివిమానము నెక్కి యెంతొ వే 

డలం దను నెల్ల రుంగనయగం$1 గ గ్రున్నన చేశాను నాకనీమకున్. 30 969 

. ధేవకీతనయుండు 1 చేవదేనుండు బ్రహ్మణ్య దేవుండు కృష్ణు $ డంత ధర్మ 

మతియాట భూపాల1కుండలముం చానె ఫానించుటకుం బరీజనులం గాంచి 

శాం-భాగ=రీర్త్ 
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భగవంతుండాట నివ్వడువున ఛాషించెం గంటిరే నృగమహీశ కాంతుని గతి 

బ్రహస్వ మించుశే 4 ఖావింవ వ్వండే ననుభవించిన నది + యగ్నివంటి 

తే, తేజ ముప్పారువానినే స్ట దీవ్రళ క్రి 

నాళ 'మొందించు6. గాని యొున్నంగ దక్క 

దింతవట్టు నిజంబు; మే $ మోకుల మను 

కొనెడు నవ్వారిమాట యేశమనంగవచ్చు. 3౨ 970 

*క. వినుండే వాలాహాలమునుు, మనమున విషమంచుం దలయ మహి దానికి నొ 

పను గాంచం బ్రలీకారుమ్షనునది; బ్రహన్వమె విష + మనంబడుం జుండి! 33 

క, దానికిని బ్రతి కారము, గానంగా రా దబెట్లు $ గాంచిన విషమో 

తా నడంచుం దిన్న వానిం గృృ్రతానుండు చల్లారు నీరుశచల్లిన మా శ్రన్. 3 ౨౪ 

బ్రహస్వ మను పేరం $ బరలగెడునరణియం దుద్భవించినయట్టి + వహుుతవవాుుండు 

సహమూలముగనె వంళంబును వహియించ్యు ననుమతివడయక 4 యనుభవింవం 

బడినబ్రహ్యస్వము $ వరుసం దన్నుం బుత్రుం బౌత్రు నీమువ్వురం శ బాడుచేయు 
బలవంతముగ౦ గొన్న 1 బ్రహవ్మన్వమో వాని దండ్రియాదిగం బదిశతరములవణి 

తే, కంతమానక తరువాత 4 నతనికొడుకు 
మొదలుగా బదితరములం 4 బూనిచంపుః 

గాన దానిని గోరెడు $ మానవులును 
నారకము( బొంద గోరెడువాశె తలు. 3 ౫6 978 

చ. కనుకనె రాజలక్మీయు నఖండత నున్న దటన్న యమ్తదం 
బునం దమనాశముం డెలియగబూనరు నారకెహీతు నంచునుకా 
మనమున నెన్న రట్లగుట 1 క్షావతు లెంతయు మూఢ్డులౌదు రా 
తృనియతిం గల్లి శాంతులయి గ్ మంచికుటుంబము లొవ ప్రాసద్విజుల్ . 3౬4 974 

క, ధరనుండ వారిద్రవ్యుము, హరించినకా వార 'లేడ్వ 1 నక్షులవలనం 

దొరంగెడు నృశుకణంబుల, భర పాంనువు లెన్ని చక్కలదడుపంబడునో? 3 ౭6 

ఆ. అన్ని వత్సరంబు 4 లారాజులును వారి, కులమువారు నరకశకూవములను 

బడి సమ_స్హఘోరీ బాధల గాంచుచ్చు నుందు రామవో ర్థి 1 య్నుగృ మగును. 

యాతనాకూవము 4 లతిఘోర రూపము లగుచుం గుంభీపాకకముగ గణింవం 

బదునవ్వి యాఖ్య నువ్వండు (బ్రా బ్రాహణునకు జీవనము గాం దా నొసంళగినదిగాని 

రొ 

లొ 

“ నాహం వోలావాల మన్యే విషంయన్య ప్రతి క్రియా, బృహ్మస్వంహివిషం ప్రో, క్తంనాస్యప్ర 
విధిర్భుని. ” 33, “హిన స్తీ విషమత్తారం వహ్నిరద్భికిప్ర పృశామ్యలి, కులంసమూలందహాతి isa 
పావకః,” 96. '“బ్రవ్యాస్వందురనుజ్ఞాతం భుక్త కంవాంలి, లి శ్రీభూరుషం, వ. ధ్ర్రసవ్యాకుబలాద్భు క కం దళ 

వూర్యాక దళాపరా౯,” 3౫. అని మాల్లమ్లు, 
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పరులిచ్చినదిగాని $ హరియించునో యటువది వేలవర్ష ముల్ $ వాడు మలము 
నందును గృమిజన్మశమంది యుండును; బ్ర హూధనమున శాశించు + మనుజవతులు 

లే. స్వల్పమగు నాయువొంది రశణాంగణముల 

నవజయంబును చొంది రాజ్యంబునుండి 

ఛ్ ష్టులయి దీనతంబొందుశవారు గాన 

వలదు వల దట్రిద్విజుల దద్ర+వ్యంబునాకు. రోం 977 

క, మను జంద్రు లు దొనిం గొని జననాంతరములను వారు + సర్పంబులుగా 

జనియింతురు గావున నాాధన మింతయు వలదు నాకు $ దారుణ మగుటన్. ఈం 

క, మిరు మదీయులె యని౯, ఛారణిసురు లెట్టితవ్చు 4 దా రొనరిచినకా 
వారికి ద్రోహమునేయకుం డారీతిం గొట్టువానినై నం గ్రుథచేన్, ఈంళ 979 

క, అనిళము ఎ పించుచుండిన, ననుమానము లేక భ _క్రీన వ్యారికి వం 

దనము లొనర్చ్భుచు నుండుండు, ధనమే జ్షూనంబు గాంగం $ దగుదురు గానన్ .ఈ౧ 

ఖే పృతిసమయంబునను సమా, హితమతినై “భూమిసురుల $ 3 సును నవు 

స్కృతు లొనరుతునో మీర, వ్వితమునం ట్ర బ,ణమిల్లుం జెవండు;విధి నిద్దానిన. 

తే, ఆదరింపక న్వేచ్చమై 4 నవనిందిరుగం 
నట్టి వానిని దండింతు + నని యెటలుంగుండు; 

బ్రాహాణధనం బపహారింపగబడు నదెవరి 

వంకం చెలియకయెని య$వ్యాని నదియు. ఈ౨ 992 

క. నరనాథు నృగుని భూసుర, వరుగో వట్లుగ నధోభు$వనమునంబడి భీ 

కరకష్ట మొంద౭జేయును, బరికింప్రుం డివిషథంబు $ భావములందున్ , 5౩ 9 

చ. అని యిటు లోకపావనుం డీఘాంతకుం డాభ గవంతుం 'డాదృతి౯ 

ఘనతరధర్మమార్షను నిశ్రకామము ద్వారక యందు సున్నయ 

మనుజుల కెల్లం దెల్సి నిజజమందిర వల్లన జొచ్చి వారలుం 

దనదగు దివ్యుబోధమున 1 ధర్మము బూనుదు రన్న నమ్మికన్. రర 964 

అఅువదియైదవయ థ్యాయ ము. 

=ఇప్రెర్రి బలభద్రుండు [గోకులమున కరుగుట. థఆా- 

చ. హరిచరితంబు తెల్సి యిటు 4 లాశుక యోగి పరీశీదాఖ్యభూ 

వరునకు రామువా_ర్తలను $ భ వితేముంబులం 'దెల్పంబూని యో 

థరణిష! యీాశరుండు బలీదర్పసమ్మ గుడు రాము డొక్క_నాం 

డరిగ రథంబునెక్కి సుహ్మ$ దానళ( గన్దాను కాంత్ వైకొనన్. ౧ 985 

* “యథా వాం వ్రణమేవిప్రా ననుశాలం సమాహితః” అని మూలము; 
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గోకులము బొచ్చి యటం వ్రీ,త్యాకలితమనస్కు_ లగుచు $ నరు దెంచి త్వరక౯ 

'జేకూ రెం గనంగ నిప్పటి, శ్రీశమనీయాంగు ననుచు + నెల్లపురుషులున్ . ౧ 986 

వనితామణులు౯ బెగ్గం, దను గాయగటంజేర్ప భ_క్లిం $ దలిదండ్రు,ల వ 

ద్వనజములకు ము క్కి. ముదం,బున వారలు దీవనలను 4 చొద లెడు వెడ్కన్, 

ఒనరిచి సంతృ్ప్ కిం గన, మనమున. దా నలరె; నంత $ మహిళావముణ య - 

న్నాం గనిన 5 యశోదయు, జనకుడు నందుండు మదుల + సంతన మొప్బన్, 

వార్త! జగదీశ! $ తల్లిదండ్రుల మగు మచమెస్లు నీవు నీగతమ్లుం జెలమిం 

ాపహటైముండుయ $ కన్న వారముగద యని కీల్కు_చుం బు త్రనంకవీఠ 

ముల 'జేర్చుళకొనుచుం గారగిళుల ముద్దాడుచు6 గన్నులనీ రత గాలువలుగం 

బ్రవహింప మదింగ లో వ్రమదంబుం జూవీరి రాముండు తనకం'కులే బ్రాయమందుం 

. బెద్దలగు వారి శెల్లను 1 విధియుతముగ 

వందనము చేసి పిన్నలె + వారు మొక్క 

వయసునకుం దగురితి న$వ్వారి కెల్ల 

జర వె మర్యాదలను బంధు+సమితి యలర. ౮ 989 

తనయీడుగల్లు గోపక్కులను గని వోస్యో కులను విశలాసంబున నె 

మృనము లలరంగ నాడుచులంగనుచుం బ్రేవూర్హ “దృష్టిం $ “రకముల గొనుచున్. 

. మజీయు నెన్నో విధంబుల 4 మమతం దెలుప్పు 

నట్టి చెష్టల సాగించి + యంత మార్ల 

కష్టమది బాయ వి శ్వాంగ $ గైకొనుటయు 

సుఖసమానీనుండగు రాము 1 చుట్టులోరి, సో 99 | 

బలభ ద్రు( డనామయమును, సలలిత వాక్కు_లను బ్రశ్న్రోసలువంగం దమబు 

ద్ధులు ససిజచే త్రునిషయి, నలముకొోొనం ట్రే, మ గద్ద స దారవ మొవ్చన్. ౫ 992 

, పలికి గోపకుల్ , త్వరను 1 భద్రగుణాకర! రామ! యస దీ 

యులు సుఖమున్న వార తనీయుల్ సతు లెల్లరు మారు మమ్మునుం 

దలతురె యెప్పుడై న; గరు దై వవళ్ ౦బున. వావచిత్తుంై 

వెలసీన కంసభూమివతి $ వీరరణంబునం జంవంగాంబడెన్. ౬౪ 093 

. మనవా రెల్ల రదృష్ట్ర యోగమున దు+క్యానంబునం చొల్చుకం 

సుని బాఖావళినుండి ముక్పులయి రంచుక౯ా వింటి మోరామ! దు 

ప్ట్రనికాయుంబును జంపి శత్రువులను $ శే“ర్భంబునక్ గౌల్ప్సి మో 

ఘుల్ గావున దుర్గమూ గశ్హేయముగా $ నందుంట భాగ్యం చెయా! 24 9 994 

మ. అనునంత౯ బలభ దు ద్రుదర్శనముకే $ నానంద ముప్పొాంగం జ 

కని నవ్వుల్ పాలపుంగ్ గోపికలు వీల్మ_ంబూని రో రామ! ప 
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త్రననారీజనవల్లభుండు ళతప త్ర స్ఫార నేత్రుండు స 
జ్ఞన ఆ "థారుండు కృష్ణు డందు సుఖయే 1 సత్యంబు వాక్రు,వ్వుమా. oy 995 

చ. అతం డెపుడేం దలంచుకొను $ నాతేలీదండ్రుల బంధుజాలముకా 

మతింగల ప్రీతిం దల్లీం గన $ మాధవుం డొక్క_వుజేని వచ్చునా? 

సతతము తన్ను గొల్చు మము 4 సంస రియించునె? యమనోభుజుం a > ధా 
డతిశయభ_క్తి మాదయిన + యాపరిచర్యం దలంచునా! ప్రభూ! ౧౦ 996 

చ, ఎవనినిమి త్త మెము జనీయిత్రు లం దండ్రుల శ్రాతల౯ా దనూ 

భనులను సోదరిమణుల + భ_ర్తలనుక౯్ వదలంగ రానిబం 

ధువులం ద్యజించినార మొ తనుక మది నెప్పుడు నమ్తినా ము యా 

సువిమలచి _త్తలక౯ా మమునుం $ బొక్క_పునా_ర్టిని గుందునట్లుగన్ . ౧౧ 997 

చ. ఘనమగు నెయ్యను౯ సడల? గా విడనాడియె పోయంయాదా;, పో 

వను సమకట్టున జ వ్రతోబంధ మదెటికిం గబ్రంచేయ రం 

చనుదువాయేమొ యాతండు మవోదృతిమోాజంగ వేగ వత్తు న 
న్న నుడిని మాద్భళశ ల. సతులు $ నమక యుండగ నేర్తు రెట్టులో., ౧౨ 9౪వ 

చ, అనివలుకంగం గొంద జిని $ రల్లన మాటలనేర్పు కన్పడ౯ 

మన సొక చోట నిల్వక సమ _స్పవిధంబులఈ బర్విడంగం చె 

నీన యుపకారము౯' మజుచి $ చెప్పరాని గతుల్ చెలంగ నొ 

విన యలకృష్ణు నెట్టు పుటీభిదన కాంతలు తెల్పిగల్లీయున్. ౧౨౪ 999 

ఉ. చి త్రములందుం గాకొనిరొ $ చెప్పంగణజాల మటన్నం గొంద తౌ 

బిత్తరు లిట్లు వల్కి_ రఫోవృద్దిని బొందెడు వెడ్క_మోణుంగా6 

జి_త్రముపల్ల వించునటు 4 ఇనిడుమాటల సుందరన్మీతా 

య త్త మనోజ్ఞ దృగ్వితతి 1 నాత్మ గతస్మరతావ మెంతయున్. ౧౩ 1000 

క, చెలెరేంగి తమ్ము “నేయంగ, నలకృష్తుని మాట లెల్ల 1 ననృతమ్థులు గా 

విల సత్యములని నమ్మిర్సి జలజాతులు నాగరికత 4 చాలంగలిగియున్. ౧౩ 1001 

చ. అని పలుకంగం గొందజుని $ రంగనలార! మణ్ొక్క_నసుద్దు లే 

మనము వినంగ నర్హ్హములు 9 మాధన్రముచ్చట లింకంజూలు నా 

వనరుహసనెత్రు,. డీవునలం 4 బాసీ య దెట్టులు ప్రొడ్డువుచ్చునో 

మనకును శ్రిమనో హరునికమానినం గాలము సాగౌెడుంగదా! ౧౮ 1౮02 

క. అతనికి సుఖముగ నీమన, కతికష్టము గాంగ య గాల + మరిగాడు ననుగూ 

ఢతమార్థము చేటపడక౯ా, జతనంబునం బల్కి_రిట్లు $ సమ్మద మలరన్. ౧౪౮ 1003 

చ, హరిచిబునవ్వుల౯ నుడుల $ వోరితరాయతవీత ణంబులక్ 

సురుచిరభావముం చెలుపురజొక్క_వు నెన్నడలక్ సృరించుచు౯ 
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బరమముదంబుః గకూర్చందగి 1 భద్రదమౌ వరిరంభ ణంబునుక్ 

బరిపరి సంస్ఫృతిం దగుల * భామిను లెడ్చిరి వ్రేమభారతన్. ౧౫ 1004 

మ. బలభ ద్రుండు బవ ప్ర కారముల సం భఖామీంవ నాశ్వాసముం 

గలుగంజేయ వలంతిగాన హరియుం * గాంతాలళికిం జెవ్వు మం 

చలరం బల్కన నెన్నుయుల్ మిగుల సా+వోర్టంబు గట్ట్రంచువా 

నీ లలిం బల్కీ యడంచెం దాపభరముకా $ నిర్ణాల మౌనట్లుగన్, ౧౬ 1005 

సీ. రాము డచ్చోటం జైగీత్రంబు వైశాఖంబు ననెడుమాసదయ $ మాదరమున 
నివసించియుండి యాీనిశలందు నందున్న గోపికలకు గలీకోర్కు_ లెల్ల 

ఫలీయించునట్లు ని స్తులభాహణంబుల హరిచరిత్రంబుల 4 నంతరంగ 

ములు తృ_పి నాం దెాడూపోలిక వచియించుచుండెను; మజీయు నాతండువూర్ణ 

లే. చంద్రకళల నెసంగుచు $ సాంద్రకుముద, పరిమళమిళ న్మరుత్తులు $ పర్వ నొప్పు 
యామునోవవనంబుల నన్నుమిన్న, లాదరంబున గొలువ నోయ్యమున నుండె. 

క్ర, వరుణ ప్రైషిత వారుణి, వరమాదృ్భతీ వచ్చి యాయు+వవనంబందుం 

దరు కోటరంబునుండియుం దొరలయుచు వాసనలం దొప్పఠదోయగంగం చేనెన్, 

ము. బలభ ద్రుండును గోటరాంతరగళ $ ద్భవ్యాసవోద్దామ థా 

రలదౌ వాసనల౯ మరుత్తు కొనితశర౯ మూరుకొం చాదృతుల్ 
వెలయంగా నటశేగి శ్ర్రీగణయుతి౯ 1 వే శ్రావె సంతృప్తిగా; 
హలి యంతం దనుం గామినీవుణులు గకయస్ఫూ ర్తి వర్థింపంగన్. ౨౦4 1008 

ఛా, దానుకా వారలంగూాడి పాడుచును జో త్తం బాసవస్ఫూ_ర్డినెం 

తే నామోదమునొంది మ._త్రిల లసోద్దృష్టుల్ మద వ్యాకుల 

త్వానూనారుణవర్ధ తల వెలయం౭గా? నై శావతం బేగతి౯ 

(శ్రీనాగాన్విత మై చెలంగు నటుగాం గ్వీడించె నిఛచ్బారలతిన్, ౨౧ 1009 

సురదుందుభులు 'మ్రోంగ 4 సుమవృష్టిం గురియించి రమరులు గంధర్వుశలాడిపాడి 

రాబలభ ద్రుం 'డాశ్రయాసవమదమునం గుసుమదామము దాల్చి 1 కుండ లము 

నొక్క_దానిం దాట్బ 5 చక్కని వై జయంతిని ధరియించి మోమును సరోజ 
మును 7లినేయ నవ్వును జిందులాడంగ స్వదహిమాంబుభూశషితుండు నగుచు 

తే. నీశ్వరుండౌట సలిలశే$ళచ్చ యెసంగ, యమున బిలిచెను జెంతకు $ నరుగుదెమ్లు 
తరగ; ననిపీల్వ నానది $ సురను గ్రోలి, మత్తు. డయ్యు నితం డని 4 మదిం దలంచి. 

క. ఆతనిమాటం గ్రైకొన, కాతటీ రాదయ్యె( జెంత 1 కది గని బలుండ 
త్యాతతకోపము గదురంగ భీతికరంబై న హలము $ వెసం గొని వూన్మిన్, ౨౩ 

క, దానిదగు నగృమును యమ్మునానదికిం దగులంజేసీగననుం దృణముగ నీ 
మానసమునం బాపమతీ!, కానక భావించి తీవుకగావున నింకన్. ౨౩౪4 - 1012 

౮౯ 
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క్ర, న నెవ్వండనో శతెలియం,గా నొనరుతు నిప్పటికిని 4 గాని తలంపుం 

. బూనవుగద శా నిచ్చా, థీనముగాం దిరుగు నిన్ను $ దృ_ప్తవతి నిదే, ౨౮1018 

SU 

హలముఖమున శతశకలం,బులుగా నొనరింతుం జూడు 4 ముగుదా! యని ఖీ 
తిలం బల్కు._చు నదలింవంగ, నలై వలినీవతంస $ మతిభయ మొవ్చన్. ౨౦౬ 1014 

గడగడ వడంయకుచుం. జి త్రము, తడంబడం౦లగా యదుకుమవూర$తల్ల జు యోలకా 

వడి నడుగులు సోశంగా బడి రామా! రామ! దీర్భశబావారా |! ధీరా! ౨౫ 

. నీపరాక్రృమమును $ నే నెలుంగనుజుమి, జగదధీశ! సత్వ$ళాలి వగుచుం 

దనరు నీవె యంళ+మున జగంబంతయు, దాల్వు వొమవాత్మ! $ తరమె పొగడ. 

భగవంతుండవగు నీవరమభావ మెటుంగ6 జాలను విశ్వాత్మ! 5 సకలభ క్త 

వత్సలా ! శరణంబు $ భ_క్లితో వెండుచు దీనురాలనయిన 4 అతెజువ నన్ను 

వదలంగC దగుఃజుమ్లు 1 సదమలకరుణచే ననుచు. బ్వార్ధింప నాఫ్రహలధరుండు లో 

పడ్డు ఖై శరై ికీశాలి కావున యమునా, హ్రాదినీ (ప్రార్ధనను నాత్మ 

. నవధరించి వదలి 4 నంత నాతండు దాని జలములం గరేణు 4 సమితింాడి 

గజవిభుండు వో లెం 1 గాంతామణీయుతి జలక మాడె వేడ్క. 4 సందడింవ. 

. హలధరుం డిట్టు శేలి సలోలాంతేరమందు నొనర్చి యంతట౯- 

వెలువడి రాంగ నయ్యమున + వీరవతంనున కంబరద్భయం 

బలఘుమహోర్ష భూషణము $ లచ్చపు-గాంతిని వెల్టువాని ను 

జ్ఞ (లసుమహారముం వ్రియము!సంధిల నిచ్చెను శ్రీలకాంగి మై. ౨౯ 1018 

. వరుణుడు హాచ్చరింవ నిటు + వస్త్రయుగం బసీతాభ మూయ నా 

దరమున వాని. గట్టుకొని $ తద్దయు వెల్లు సువర్తవోరము౯ 

గర మనురాగ ముప్పతిలగగా మెడం దాప్పీ సుగంధచర్చలకా 

నిరువవముకాంతి నొప్పి యల$నిక్టర నాయక హాన్స్ నాంచగెన్. ౨౦ 1019 

. యమునయు నివ్వుడు౯ దను మీవోబలశాలి హలాయుధుండు వి 

క్రమమున నీడ్వంగా నతుల$గాఢబలుండగు రాముదోర్చలం 

బు మనుజకోటికిం చెలువం 1 బూనినయట్లు తదీయమార్లమం 

దె మలయుచున్న; దిప్పగిది 4 నిద్దవివోర మునందుం 'దేలుచున్. 3౧ 1020 

స్వవశీకృత చిత్తుండై, పువుంబోండుల మృదువిలాసోములం జొక్కుచు మా 

థను జ్వేష్టం డుండంగా గోపవధూసంతేతికి రేలు $ బహుుళములయ్యున్ . 9 ౧౪ 

. ఒక్కరాత్రి వోలెం 1 జక్కంగా సాగాను; 
భ గవదంతికమ్మ్లు $ వరమప్రరువ. 

. జాయకంచె యగుట 4 తథ్య మన్న విధంబు 

డెలుపు చుండుంగా దె  పలువిధముల, 3౨ 1022. 

ఫస శై 
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అజువదియాబివయ థ్యాయ ము. 

అరి శీ వారి పౌం,డశవానుచేవుని గాశీరాజును వధించుట. థఆా- 
బగ ల 

బలబేవ్రడు గోకులమున, జెలమిం జనం గరూళ జనహాదేశుడు సుంలే 

'జెలివిం గనమిం దానే, యిలలోనకా వాసుదేవు( $ జెన్న్షయ ననుచున్. | 1028 

బ్రితరులు పొగడగ నిజమని, మతిం దలంచుచుం బౌండ్ర కుండు $ మాధవుకడ కు 
ద్ధతి నొక్కదూతం బం వెను, మతి నజ్ఞులు కొంద అతనిం + జేరి ముదమునన్. ౧ 

. వాసుదేనుడవయి $ వసువుతి నవతరించిన భగవంతుండ 1 వనుచ్యు నీవె 

జగదీళశ్వరుం డవని $ సన్నుతుల్ చేయంగ నవి సత్యము లె యని 1 యాత్మ నమ్మి 

వాసుదెవునిగం దక 5 భావించుచుంట నామందమనీషుండు $ మానులకును 

దెలియళక్యముకాని $ యలఘుమార్షముగల హరికడకు౯ దూత 1 నంపి కృష్ల! 

. ద్వార కానగరంబున $ బాలు రొక్క్ల 

బాలునికా రాజు గాం బేయుఫభంగిం చెలి 

మాలీనట్టి నిను౯ దెల్య[ీమాలినట్టి 

వారు వ్రభువుగం జెనీననవార లనుచు. 3 1025 

. తెలుపుందగు నని వనిచిన, నలఘుజవం బొవ్ప్బంబోయి $1 యాదూతయు నా 

జలజాతు ద్యార కావురి, లలితసభానీనుుడయి చోలంగెడు పృభునిన్, 34 1026 

. కనుగొని అజేయ చెప్పినది $ కాదన కంతయుం దెల్పి నిట్టు; లు 

రని విను వాసుదెవ్రండను $ విశ్వమునంగల భూత రాజి గా 
వ నవతరించినాండం దగూభంగిని గాచుచు నున్న వాడ నిం 

క నొకడు వాసుదేపుం డనలగాం దగం డింతయు సత్యమా జుమా! ౮ 1027 

నిన్ను లోకులు వల్కు+చున్న వారలుగద చాసుదేనుండని $ వార కద్ది 

వ్యర్థమౌ సాత్వతా! 4 యాత్మ నెలుంగక మాచిహ్నముల ననుకమాన మెడలి. 

చేనిని దాల్సితో $ వాని వే వదలి న౯ా శరణు వేయమ యట్లు శ జరవవేని = 
సంగర మొనరువం 1 జను దెమ్ము నామిోాంది కని తెల్పె; నివ్విధి | నల్పబుద్ధి 

. వాండ్రకుండు కాటులాడి తోల్చ్బ్పంగ6 బనువ 

విని సభంగల యుగ, సోనన్ఫపముఖ్యు 

లై పకపక నవి + రా హారియు దూతం. 

గాంచి పరివాసవచనముగా వచించె. ౭౪ 1028 

ఓమూథా ! యేచిహ్నము,లే మెటుగక తాల్సి కాటు + లిట్టాజెదవో 
శ్రీ మద మయ్యాది వదలంగ, నే వూయంగం బేయువాండ $ నెల్ల కొ వానిన్, ౮ 

నీిమోముం గంక గృధ్ర, స్తామమ్ములః కప్పి వెడం? జుట్టును మూంగం 

గా మృతిగని కయనీరచిన, నామోదమువిాజం గుక్క 1 లలముకోొనంగన్. ౯ 
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2 

'శోరణ మృవి నీకగుంజుము, వరికింప మటంచు నీసు4భాషితముల భూ 
, వరున కం 'దెల్పు మటంచుకొ, హరి పంపిన దూత' యెల్ల కయా మేపో కుల్, ౧౦ 

కాని చనియి నేలీకకుం చె ల్పను, గృష్ణుడు రథమునెక్కి 4 వడిం గారీవ 

తనమును చేరెను; బ్"ండ్ర, కుం డనూనకృష్ణ ప, యత్న ఫ మది యెటుకపడన్., 

. తా మహారథుం డౌటను fa దనబలంబు, లెనొ యశ హీణులు వెంట $ నేగుదేర 

పురము వెలువడి వచ్చె; నాశభూమిపతికిం గాశిరా జెన్న మి త్రుండు గాన నపుడు 

బలములు మూ డశ"హాణు, లలెరెడు సం గ్రామకౌతు స్ట కాంచన్నతులక౯ 

బలుపూన్కి_ రాగ వెనుకన కలహాము చేయంగం దోడుశగా వచ్చె వెసన్, ౧౨ 

హరి యంత నచ్చోట 1 వరళంఖచ క్ర ఖడ్డంబులు వార్జంబు $ గదయు మణటియా! 
(0 

(శ్రీవత్సనామక $ చిహ్నాంబు మొదలగు లలితలతుణములఈ: $ బొలుపుమోటే 

కాస్తుభమణిం దాల్సి $ కమనీయవనమాలికాొధి రాముండయి $ యమలరీతిం 

బచ్చనివట్టుదు?వ్వలువలు ధరియించి గరుడశేతనమునం $ గ్రాలి దివ్వ 
. మకుటరత్న ౦బు 'మెజయంగ 4 మకరకుండ 

లములు తళతళలాడంగ 4 లలితరితి 

గానంబడు వాండ్రకుని భూమి కాంతు6 గాంచెం 

గృతక వెషమునం దనీగతిం జెలయచు. ౧౮౪ 1035 

రంగస్థలమున నర్షకుు భంగిం గన్పడెడువానిం + బరికించి మవో 

సంగరోభూమిని న చ్చెరువుం గనుచుకా నవ్వా జడుం డీవుంగద! యనుచున్, ౧౫ 

వొండ్ర, క కాలీఠరాజులు, పండ్ర, ము శో తు త మేళ వీరుల శెల్లం 

దీం ద్రవ ముగా గూ ర్చెడున, ట్రండ్రాట౯ డుకొని కఫడిందిముగటిమిన్. ద 

దరిస్గంబులు శక్తులు తో,మరములు కూలములు గదలు + మజీయుం (బానో, 

త్క_రయషస్టులు ఖడ్డంబులు, శరవట్టిసములును వైచిశ+చ క్రిం గలంచినన్ . ౧౬ 

. హరియును శ త్రుయుగ్గ బల 4 మల్లన నన్ర్షషచుం జంపు వెడ్క_ మై 

గరివాయరాజి గ స్యందనని! కాయము. బత్పీగణంబు నై స 

త్వరముగ ఖడద్దచ్యక్ర కరగభారగదావాతుల౯ యుగాంతఫీ 
కర దహనుండు ఫూతములం గాల్చువిధంబున సీలు వేయంగన్. ౧౭ 1099 

నేనలు విటిగిన వానిం, బోనీయక చశ్ర్రమునను $ భూరి రథములకా 

'దా నపుడు కూల్చి; ది్భరదవి, తానంబును పహాయవితతిని 4+ దటీగాం బెలుచన్., 

కాల్చలంబులం జెండె 4 ఖరములం ద్రుంచె ను స్ట్రంబులం జంవెి నోసంగరమున 

నయ్యవి కూలంలగా + నాహవసల మది ఈూరులకుం దమిళగూరువంగం 

జాలి కల్పాంతపు వేళ భూకేళుని శేళికాస్థలమును$బోలి దారు 
' ఎణాకృతిగా నుంజె నంత గృష్టుడు పొం డ్ర కునిగాంచియోరో రీకుమతివగుచు 

తాం-భాగ= వర్గీ 
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తే, దూతముఖమునం జెవ్పీనశరీతి నస్త్రృములనె సీవై. బ్ర'యోగింతు 1 మూఢ! నీవ 

రి త్తదాల్చిన నాదు పే10ని సయిలేము, వదలునట్టుగం గోజేనిదలబౌరుషమున, ౧౯౪ 

క, అనిచేయలేక వెజుచిన, నినుం బొత్తును శరణ మనుచు $ నెటీ నాకేపిం .. 
చెను గృష్టుం డంతం దీవ్ర శ్కొరనికరమున వానినిక్ విశరథుం జేసీ వెసన్. ౨౦ 

'చ. హరిహయుం డుగ్ర వజ్రమున శన ద్రి నిబోలె సుదర్శనంబునకా 

శిరమును ద్రం గాశీపతిశశీక్ష ము కాయమునుండి సాయకో 
త్క_రమున వెబుచేసీ ధరం 1 న గ్రుక్కూనం చె PA గంబేనీ కాశికా 

. వురిం బడంజేనెం చామరప్పు? మొస్టను వాయనవువో లె లీలంగన్, ౨౨ . 1048 

ఉ.'ఈవిధి మచ్చరించిన మోహిళుని. బౌండ్రకు వానినెచ్చెలి౯. 
న్ఫీ (శృివిభు. డై త్రుంచి తమి $ సిద్ధులు 'స్వేయకథామృతంబు నే. 

ర్నావహిలంగ నము మవోదృతిం జేయగ ద్వార కావురి౯ 

బావనయాదవ సృ కరీభవ్యముం జేరెను వేడ్క వైకొనన్. ౨౩ 1044 

చ, అనిశము పాండృకుండు హారి $ నాత్శం దలంచుచు దానం గర్శబం 

ధనములు నాశ మొందంగను $ దామరసాకుని రాపముక౯ ధరిం 

చినయొక కారణమ్థునను 4 జెచ్చెజుం దన్మయతం గనె౯ మహీ 
శనికరవర్వ! కాశికను 1 త్షపతిదై తగుదాగరమం దొగిన్.౨౮ర - 1045 

చ. నరపతిమ స్తకంబు వడోోనం గని యేమిడి యంచు విభ్యమం 

*.. బుఠుగతిం గాంచి కుండలము $ లొవ్వుట నెవ్వరి వామొ యంచు నీ 

శిరమిలు వాలం గారణము 1 చెప్పంగం దోయ దటంచు సంశథయా 

'తురులయి రంత వారలకు 4 దోంచెను భూవతిదే యటం చెదన్. ౨౫ 1046 

చ. తీతిపతిముస్తకం చె యని + చి_త్తములం దగ నిశ్చాయింపలా 
నతని 'సతీమణుల్ తనయు ? లాపులు బాంధవు "లెల్ల పౌరులుకా 

హాతు(డగు రాజుంగాంచి యిటూ లై తివె యూయవనీశ! నాథ!యం _. 
చతిశయదుగిఖవేగమున $ నందటు ు నేడ్చిరి దీనులై కడున్, 1047 

ఉ. భూవతనూజులందుం గడురబూజ్యుండు శూరుడు నాసుదతీణుం 
'. డోపికవిరాణుం దం దక దిశ+లోదకముల్ విధిమోణి నిచ్చి నే 

నీపితం జంపినట్టి రఫునే శై డైెటుం జంపి వీత్ళాణ మా౭యాదకా 

నాపరితాప మంతట పోనాశమునాొందు నటంచు నెన్ను చున్. ౨౭ "1048 

చ. జతేనము నిశ్చయించుకొని 1 సత్వర మే సష్రరోహితుండు నై 
వితతము పావనంబు విధివిశ్రు, శుతమై తగుధ్యానయోాగసం 

గతిని వముహే పాశ (రుక్ వినని 7 $ గామహరుకా హరు బూజచేసి సం 
తతవుగు నిష్టనుంటెం; దనతండ్రిని జంవీనవానిం జంపంగన్, ౨౮. 1049 
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చ. వర మడుగంగం బూనె; భగవంతుడు రుద్రు,ండు వ్రీతుండై నిరం 

ecm 

తరజపనిష్టనున్న నృపీనాథతనూజుని మోలందోంచి య 

వ్వరమిటు లిచ్చె భ _కృవర! 4 వారక సద్ద్విజసంఘయు క్షి న 

భర మొకం డాభి'చారిక వీథానమునం బొనరింపు మి _త్తేటీన్, ౨౯ 1050 

. బుత్విజుల్ విధివిచాీరించి దతీణ వుతవవాునందు వేల్వంగాం $ బంవు మట్టు 
లగ్ని నారాధింప $ నాతండు వ్రమథులం గలిసియే తెంచు సంకల్ప మిద్ది 

' యరిది యబ్రహణ్యు$నందుం బ్రయు _కృమై సాధింపలల్లు నీశసరణి ననుచు 
బ్రహణ్యునం దిదేశవరుసం బ్రయు శక్షమే మైనం గను జంపు  ననెడుభావ 

. మంతరస్థంబు గాం దగవీనట్లు పలికి 
హరు డదృశ్యు(డు కాగ నాశయర్థ మెటుంగ 

'కతండు దుర్చుద్ది గావున 4 హరికి ద్రోహ 
-మొనరువం బూనె నేమగు $ నని యెటుగక,. 3౩౧ 1051 

. కృతువున నందు మూ_ర్తింగొని $ శ్రార్యము కన్పడం గుండమందు నా 

వహుతవవహాుం డు వోంచెను; మహోగ్ర ములై పరిత_ప్పతామ్రవ 

ర్ల తందగు శశ కేశములు $ రాజిల నిప్పుల గృక్కు_నేత్రముల్ 

విశతములై. కనంబడంగ $ ఫీషణదం ష్ట్ర లు నట్టి భ్రూకుటుల్. 3౨ 1052 

. కనుగొన ఫీతిదంబయి ముఖం బవమరళొ దననాల్క_ నాకుకొం 

చును దగు సృక్కిణీద్వయముం $ జొక్కుచు వస్త్ర విపహీను(డై కథో 
రనిశితఖీతికృద్రుచి వి; రాజిత్వమెన త్రిశళూలముం గరం 
బున గొని త్రిప్పుచు౯ా వెడలె $ భూతము లెల్లను బాజునట్లుగన్. 33 1055 

తాళద్రుమములరితిగం గాళులు తగియుండ భూమి 1 గృక్కదలంగా 

నోలి దిశథల్ దహియిం చెడు, పోలిక జూచుచును దన్ను భూత పృమథుల్ .3 34 

పరి వేష్షింవంగ దాషరక, కరిగెను వడ్కి నాభిచారో కాన్ని యు బురివై 
లట 

౬ 

_ శరుదెంచు 'బటింగి పౌరులు పరమా రిని బొంది రదియె $ పృళయం బనుచున్ , 

. వనము దహించునగ్నిం గని $ బల్విడి. బాఅుమృగంబులట్టు లా 

జనులు వడంకం జొచ్చిరి వోసం జని వారు సభాస్థలంబునళా 

వనరుహనేత్తు డతముల ? వాంఛలుపై కొన నాడుచుండ లాం 

గని త్రిజగత్పతీ! కరుణం 4 గావుము కావుము వహ్ని భీతులన్. 3౫4 1056 

-ఇతిరి శీహరిచక్రము కాశీపురింగాల్చుట. థికా- 

పురిగాల్చు నగ్ని యియ్య దె, యరుదెంచెడు ననుచు మొజ్ఞో అడ లుచుం బెట్ట౯ 

బరికించి వారిదై నము, పరికంపించుటయు ఫీతిం 4 బడలువడుటయున్ . 3౩౬౪. 

చ. పకపక నవ్వి యొల్లరకుం $ ్రాణభయంబును ద్రోచి కాచుళ 
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. హరిచక్రంబు సుదర్శనం బిటులు శె ఫర్యుంబొవ్ప నవారాణని 

లో 

_క్టీ కలుగు వాడు తానెయయి 1 దీనులపాలిటి కల్పభూజమై 

సకల జగద్విభుండనుచు 3 సాధునుతిం గనువాండు కాన నిం 

చుక యెటుంగంగం జాలని య$ళుద్దమనస్కుల వారిం గాంచుచున్, 3౩౭ 1068 

. భీతి మూనుండు రతీంతు + నీతటీ మిము 
ననియె సర్వమునందుం దా $ నాత్మరూపుం 

డగుచు లోవల వెలువల 4 నలరి సాశీ 

యగుచు నుండుమవాత్తకుం $ డగుట నపుడు. 3౭4 1059 

. అది మెహాళ్ళరు కృృత్వుయం 4 చరన్ దానిం 

బాజఆంగాం దోలి త్రుంపంగం $ బృ్రక్క_నం దగు 

చక్రమున కాజ్ఞ చెనె నవ క్రవిక్ర, 

మమునం దగి రవికోటి పోజములం గ్రాలి 3౮ 1000 

వశయానలు చందంబున, వలుంగుచు నాచక్ర, మాత్తగవి స్పృత తేజం 

బుల దిక్కుల భూమ్యంబర,ముల నింపుచు వచ్చి యగ్ని6 + బోల నడంచెన్, 

బెట్టు లాకృత్యాగ్ని  యిీాశరుచ క్ర, లేజమునం దూలుచు వేగగమ మరలి చని 
కాశికిం బోయి యోక్కడ నున్న యాసుదతీణుని బుత్విజులను $ గారలి యాఖి 
చారికహోమము $ జరపిరిగా యను కోపంబునం గాల్సీ 4 కోర్కి_కి దగి 
నట్లుపోయెను; జక్ర, 1 మావెంటనే పోయి కాశి బ్ర వెశించి గ్గ క్ర, గహ 

. ములను నట్రళ్ళే సభల నరోగళుల గోవు 

రముల౭ గోశములను గజా$శషముల శాల 

లను రథాలయముల భు కుులకును దగిన 

శాలలం గాలం దేజ మాీభీలతయోన,. ౪౧ 1062 

్ర 

పురముం గాలీచి యెట్టి కార్యమయినం $ బూన్మ్కి_౯- విలాసంబుగాం 

బరివూర్ల కృమ మొప్ప చేయుహరిదా ( పార్మ (ంబునం చేరె ని 

క్కరణిం బొల్చిన చారుక్నర్పిగల యాగకంజాతు చారిత్రమున్. ర౨ 1068 

మనుజుం డెవ్వండు వినిపించునొ యెవ్యండు చి త్తమెంతొకశుద్దముగాయగకా 
వినునో యతండు ఘనప్కాప నికర నిరు కుం డగును $ బరమాత్తు కృవన్. ౪౩ 

| అం... 

అఅువదియేడవయథ్యాయ ము, 

(ఫ్ర ద్వివిదుండను వానరుని రాముడు వధించుట. థఏఖా- 

; అని హరిచిత్ర గాథల మహర్షి వచింపల నాపరీథీతుం 
డనియెను 'యోగివర్య! పరమాద్భుతకర్షు ( డనంతుం డింతయా 
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నని యెజుంగంగ రాని దగుశనట్టి మహ_త్త్వముగన్న మేటీ లో 

కనిచయసత్ప/భుండు నయి1 కా లెడు నాబలబేన్చుం డీధరన్. ౧ 1065 

క. ఏమేమి కృృత్వతతిం ద్యా,నేమెయి నొనరించె మణటియు 1 నిది వినగా నా 

దామదిం గోండు నన విని, యావమౌానివతంసుం డిట్టు + లనియెం వ్రీతిన్ ౧ 

మ. ధరణీశా ! నర కాసురేంద్రునకు మిఠత్రంచై చెలం 7౯ వనే 

చరుం డొక్కండు పృతాపశాలి యతం 'డాసప్తాళ్వపు త్ర ప్రియుం 

డురు కాయుండును [మమెందునోదరుండు నై $1 యొప్పారుంజు వాతం డు 

ర్వర. "'బేర౯ా ద్యివిదుండు నాం బరంగు స్ఫాశర క్రొధుం జౌనారయన్ ౨ 1067 

క, తనమిత్రు, నరకుం జంపిన, ఘనవైరముం దీర్చుకొనంగ + గాంతీంచి తగా 
జనపదములకుకా విప్ణవృుమును గూర్పుచు( దిరుగుల గ్రామోముల నగరములన్ , 

. మజీయు ఘోవంబుల $ మాననిపగచేత నగ్ని నొసంగి భ $సాకృతులుగ 

నొనరించుచు౯ మణీ + యొక్కచోం బర్వతములను బెకల్చి చేతుల ధరించి 
వానిచే చేశాళం 4 బాడుగంచేయుచు వైరుల నుటుమాడు 1 వాసుబేను. 

డాడి దేన్రుం డుండుశనట్టి యాన_ర్తకజనవదముల నెల్లం $ గనికరంబు 

తే, సుంతయే లేక భస్తమై 1? యంతమొందు 

నట్టులొనరి చె; వనచరుం $ "'డాత' డొక్క వ 

సమయమున సాగ రాంతరోస్థలి వసించి 

కరయుగంబునC ద ద్యారిం $ [గకొనివెస. ర] 1069 

ew 

క. శతదశకరిబలమొప్పుట్క కతన౯ వేలాంతికమునం $ గనంబడుబేశ 

వ్రశతిని ముంచె మునిళ్వర, తతి యుండం దగినపర్ష్రథామములందూన్ . ౫1070 

చ, అలరెడు భూరివృతుముల + నగ్ని దహించెను భ స్తమట్లు గాం 

' బొలినెను వృత. రాజములు $ ఫూజ్యతమాహవనీయముఖ్యులె " 

జగలనుల మూూతే ముక మల మీసాధుముతీకా గదియించి యథధ్యరం 

బులకు ననర్హ్శ మౌగతిని $ బూని యొనర్చెను సంతేసించుచున్, ౬ 1071 

om కడుం గొమి యాకీళకాంతు(డు పురుషుల వనితలం గైకొని $ వచ్చి పర్వ 
తద్రోణులందుం గం$దరములయందును వైచి తుమైద పువ్వు+భ ౦గి వారి 

శృంగంబులం దెచ్చి $ యెసంగు వేడుకం గప్పివుచ్చు; నీవిభమున$ హెచ్చుచున్న 

కావరంబున బేళఫగణముల కవకారమును జేయుచు౯ గుల$వనజనే త్ర, 

"తే, లను బ్ర తారించుచు౯ నీల$మునకు భంగ 

మును గలుగంజేయుచు౯ా న్వెచ్చతగను దిరుగుచు 

_ రైవతక పర్వతంబునం $ బావనమగు | 

' = ఎమధురగీతంబు విని పోయె $ మజీయు వినయ. ౮ 1072 
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ఉ. అందును బద్భ మాలికల 1 నాదృతిం చాలీచి యంగనంతతుల్ 

విందును గనార్చ నందమనం 9 బృథ్యివయిక్ దగియుండ నె నిదే 

చందముగా నటంచు బలు/సారులు అెల్పుచునుండ6 గామినీ 

బృందము చుట్టు చెరి కడుశవింతగం గొల నొప్పు రామునిన్, ౯ 1073 

. కనుంగొనియి౯ా బలుండు సుర శ గాథముదంబున.: ,దావి తన్మదం 
లో 

బునం గనుజంట యొక్క_గతిం $ బోల్చెసగం దనుకాంతి యెంతయుం 

గనందగియుండ గీతములం 4 గాంతగళ ధ్వని యొవ్చం బాడుచుకా 

- వనితలలోన మ, _తృకరిశవల్ల భు పోలిక నుండె వోయిగన్. ౧౦ 1074 

మూ 

, అ క్రణ్ దుష్ట్రవానరుం డవొంకృలిమి=అల భూరుహాంపు శా 

ఖో త్ర త్రము. మెక్కి. యందుంగల 1 యుగృమహిజములం గదల్పుచు౯ 

జి త్రము పల్ల వింపం దన చేష్టలు కన్నడ మేను జూపుచుకొ 

బి తరు లద్భుతంపడంగ $ వింతగ నార్చుచు నుంజెనంతటన్, ౧౧ 1075 

, కిలకీలయంచుం గూయు నల$కీళ గళస్వనముల్ వినంబడక౯ 

ఖలుడగు వాని థార్షమును 1 గన్లొని తత్సతు లాత్మజాతివా 
లు 

వలమును బట్టి హోస్యరసుఖాపణముల్ మిగులం శ్రీయంబులై 

చెలంయగుట నవ్వి రంద జ్రొగిం 4 జేరినకోంతిని గాంచు చెంతయున్, ౧౨ 1076 

ద్వివిదుండు రాము సోతీరత్న సంతతి గనుచు భ్రూభంగముల్ $ కనయబణచుచు 

నెదురుగావచ్చి వయీడ్రిగిలించుచుక౯ “రాము డశ్టెమాచుచునుండ స్ట నాత్మ దేవ 

మార్లము( జూవుచు ! శ మజీయు నిక్లుయెన్నొ దొక్చేష్టలంజూపం | దోడీనె బల. 

. రాముండు సంప్కహాక_ర్హలలోన మేటియాటను వానిమోంద నిం శ తనయగరాని 

. కోవమూని జాతిగగొని యేస; నాకవీ దానిం దగులకుండం + గా న దెట్టా 

"మెలంగి 'రాముమద్యశక లళంబుం గొనిపోయి యతనిశెంతొ కోవ 4 మంకురింవ. 

తిరుగుచు నవ్వుచు నవమతిం బరిపరి సమకూ్చె; నంత $ వానరుం డెంతో 
బరవసమునం దత్క్మలళముం బరువడి విజబుగంగం గొట్టి! వంతముమిజన్.౧౫ 

. చెలువలు కట్టినవస్త స్త్రంబుల బలిమి౯ లాగి రామీమూ ర్షిని దనదో 

ర్పలమున లెక్కింప మద్క మొలయుట బలకాలియనుచు $ నూహింవకయీ ౧౫౪ 

, ఎంతేయు నవమతిం, గార్చెన్సు జింతింపండు వాండు మృతియు 1 సిద్ధింవంగ వే 

చెంతకు రాయగా రాము, డంతట నవ్వాని యవినీయంబుం గనుచున్. ౧౬ 

. అతం డొనరింప దేశముల కై న యుపదృవ మాత్మ నెంచి దు 

ర్మ తియగు వైరి నాతనిని 4 మానక చందం దలంచి యళ యు 

ద్ధతుండయి వై. 3 రింజంపంగ నోతాంతము శో క్రిగలట్టిదా పొలం 

బతిజవ మొప్ప ₹కొనియె $ నాముసలంబు నవార్యసారమున్. ney: 1080 
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మ, దవిదుండు౯ గురు బావాంసారుం డగుట౯ా $ వే వృతళాఖ౯ బలర 

'--బవలంబించి తటాలునం చెటికి హ్రాస్తాగ్ర, ంబునం. దాప్సీ వ్ 

em 

రవతంసుండగు రాము మార్కొ_ని యహశర్యస్ఫా ర శె"ర్యంబునక 

బవి నా నొవ్నెడు దాని మూర మడలకా 9 వై వె౯ా మహావాంకృతిన్ , ౧౭౮ 

. బలుండును మూర్ధమందు ఘనమ్య్వతమట్లున వ్రాలుచున్న యా 
లో 

బలువిటవంబు. చే కానియె' ఫశ బాహుబలంబలరార నంత ని 

ముల ముసలాయుధంబులొని 1 పోల నడంచెను దాన వానిచొ 

రల వగులంగ శోణితష్రథారలు కాటలం బొచ్చె నయెడన్. ౧౮౮ 1032 

. ఇరికముఖ థాతునులక సారకైధరము వెట్టు $ చందంబుననే. 
' యారయం గనయడె నతడు, 'చౌకషమున దాని సుంత $ పాటిరిప కనిన్, 

. సునవృతు మొండు 'వెకలించి నిఖిలవ త్ర ములు రాలతజేనీ మహాజ 

స్సున సం క్రుద్ధుండై వై,చెను రామునిమోంద; నతండు 1 శీఘ మ దానిన్, ౨౦ 

శతథాఖిన్నాంగం బై, మతిం బడంగాం చేసె వాండు 9 చట్టాక్కం డు 

గతి లాగి దాన రాముని హతుండవు కవునుచుం గొల్ల $ నతం డద్లానిన్, ౨౦౪ 
థి , చీ ౬ ల 

. ఒనరించె నూటుతునుకలుగను వాం డారాముతోడం + గలహము బలిమిం 

బొనరించుచు వృషుంబులం గొని వచ్చుచుం బోరిపోరి $ ఘోరతరముగన్. ౨౧ 

. అవియెల్లం౭ దునిసి పో$వ వనాంతరములకు నరిగి వానిం దెచ్చి $ యవియు౯ దునియ 

మతయు మానక పోయి? మ్రాంకులం 'దెచ్చుచు నివ్విధి, నన మెల్ల + వృవీహీన 

మగునట్టు లొనరించె +) నంత బోవక కవి బలదేవుపయి 'నీర్ష కరక కలిగి యళ్ళ 
వర్ష ంబు గురియించె 3? బలభ ద్ర్రు( డద్దాని ముస లాయుధమ్మును $ బూని లీల 

. మెయి నివారించ నవ్వుల మేటికపియుం, దాళనం కాళము లగును?ద్దామబాహు 

వులను ముష్టిగ నమరించి $ బలుని జేరి పొడిచె నవ్యానిచేం గ్రుధం 4 బూని యంత 

| యదుతిలకుండు నాహాలము / నమ్ముసలంబును గృిందవై చి దు 

ర్శదుం గపి బావుయుగ్గ్న మున $ మర్హనశ_క్తి చెలంగం బట్టుకొం 

చుదిత మవోగ హంబున మహోద్యమ "మొవ్చంగ జత్రు, దేశ మం 

. దదిమెను దాన వాండు ధర $ నప్పుడె కూలెను నల్లం గృక్కు_చున్, ౨౫ 1089 

ధరణీధర మత్తజిం దరువరములతో జలములున్న 4 భాగయులతోం . 
బరికంపించెను గాలి విసరిన౯ జలనుందు నెకళవాడ్చున నధిపా!. ౨౬ 1099 

'సురలును సిద్గమౌానులునుం 4 జొక్క_వు వేడ్క వియత్తునుండి “యీ 
శ్వర! జయి “యంచు భ దృకరీవందన సంతతి యంచు “మేలుమే 

ల్పరహరణా' యటంచు బవుశభంగులం బల్కు_చుం బుష్పవర్ష ముక 

' గురిసిరి రాముం. డాద్వివిదుం $ గూలిచె నీవిధి స్వత్త్యసంపదన్. ౨౭౪. 1090 
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లే, జగములకు నెల్ల వీడలం 4 జాలంనార్చు, కపీని నుగ్తాడి ప్రజలు నీ కామ మెలమిం 

ei 

దన్ను వినుతింవం జే లెను$దాషర కావు,రమునుగాంతలు మనసులర బ్రమదమంద, 

a: tl] 

అటువదెనిమిదవయ థ్యాయము. 

అగ్రి రొాము:డు వా స్టీనగరమును గంగలో (దో, యంబూనుట. త 

బలుని చరిత్ర మిపగిదిం $ బల్కి_ శుకుం డనునిట్లు ఛా_్హరా 

పులు గలరేకదా! సీరులోశోభిలు వారలయందు జ్వెష్టుండై 

వెలనె సుయోధనుం డతండు 1 భీరున్రులందును రత్న మౌాసుత౯ా 
లలితగుణాన్వితం గనియె $ లక్షణ యందురు తత్కు_మారికన్. ౪ 1092 

జాంబవతీ తనయుండగు, సాంబుండు స్వాయంవరమునం $ జక్క_నలరు నా 
బింబోష్టి బలిమి కొన్కియెం బల్వురు రాజులుండ + నెంత మగటిమిన్, ౧ 

. కౌరవు లెంత క్రుద్దులయి $ గర్వముమోజంగ నర్భకుండు వీం 
డౌర! యకామయా. సుదతి $ నస్మదుదారమహత్త( మెన్న శే 
వారుషమూని బల్మింగానెంఫ బట్టి చెజు౯ వెసనుంవు! డీతనికా 
గారవమే యెటుంగని విగకారపువ_ర్భను మత్తు ని త్తటీన్ ౨ 1094 

. వీమిచేయం గలరు $ వృష్ణులెల్లను గూడి, విక్రమంబు వేర్మి ? విమతనృపుల 
నడంచి నేకరించి $ య ఖివృద్ధిం గావించి, మన మొసంగినట్టి 9 మహిని వీరు ౨౪ 

. అనుభ వించుచు నున్న వా 4 రంతెకాటదె? 

ధరణి నాయకు లగుదురా 1 దర్చమొవ్ప; 

నని యొనర్చం గలా; వుశత్తు నిటు లేచి . 
మనము బంధించియుంచితి 4 మనియెజింగి. 3 1096 ' 

ఆయాదవు లిచ్చటికి౯ా వే యరుబేరంగ డర్పీవృ_త్తి నుడిపి మ 
మ్ధాయెడం గాపాడుండని, పాయక ప్రాన్టించుసట్లు $ బవరం బందున్. ౩4 1097 

మనవి,క్రమంబును $ గనంబజుతము వార లంత బ్రాణాయామ 1 మాదియైన 

యోగమార్షముల నెతో యత్న మును జేసి యడంవంగాబడు నవోయవము లట్టు 

వికృమశూన్యులై. $ వెజుంగంది పోదురు గాక! యంచును శ ల్య్రకర్టులు మజి 

భూరిశ్రవుండును 1 నారీతిగాయజ్ఞ శేతుదుర్యోధనుల్ $ కెరలి సాంబు 

- వృద్దు లనుమతింవ 1 వెసలట్టి వేయంగ, బూని రిట్లు గట్టి 4 భూపతనయు . 

లెల్ల వెంటనంటి 4 యేతేజు:గని మవ రథుండు సాంబుం డవు డ*+రాతు లడల. 
. మనమున సమ్ముదం బొలయు+మాడ్కి. జయంబు నొసంగు కార్వుకం 

బును గృహియించి యుక్క_రుంజె $ పూనిక సీంహమువో శె నిల్వ, నా 

శనివెసం గట్టి పయంగ నిగతాంతము కోరుచు నెందుభోయెొ దిం 
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సీ, 

క నిలువు మం చడల్బును 4 గార్ముకథారులలోన మేటులై, ౬4 1099 

పాలిచెడు యోాధు లర్క_సుతు + మున్ని డుకొంచును జెంతకేగి తూ 
ఫుల జడివానయట్లు హారోపు త్రునివై ౬ గురియించి రాతేండుకా 

. బైలుచన వారిచేత నహావిద్దుడునయ్యు నచింత్యుండై న యా. 
య 

జలరుహానే తవు త్రుడయి $ శ"ర్యధనుండయి యొప్పియుండుటన్. ౭6 1100 

, అల్బమృగసంతతుల చేత $ నావరింవం 

బడిన పంచాననం బట్టు 9 వారికే. ర్వ 

వోర్వం డయ్యు నించుకయ; మీోహాోగ్రమూ్హి 
యగుచు భూరిశ రాసనం 4 బంది యవుడు, ౮ 1101 

ఎక్కడి కక పృముఖుల, నక్కౌరవవీరవరుల 1 నార్వురంగని యం 

నొవాక్ షట్నరముల, నొక్క_గతికా గాండనేసీ $ యురుశ_క్తితగన్, ౯. 

నాలుగుతూప్రుల 1 లీలగా వారల ఘోటకంబులనేని 1 క్రూర బాణ 

మున సారథులనొంచి $ ఘనళరంబున రథికులను పర్వేఅుగాం $ గుదియవై చెం 

. గర్తాదులగు రథిశక ప్ర, వరులు సాంబు. డెనరించినట్టి యా$యురుతరకృ్ళలతలిం 

గొనియాడి; రంతటం 4 గోవంబు దీవీంప వారిలో నల్వురు $ వానివాహ 

, నముల నాబ్లింటినిం గూప్పే!ర వముణభయొకండు 

కూలంగా నేనె సారథిం 4 జాలవేగ 
ముగ .మజొక్కం్డడు ఫోదండ+మును విలుగలం 

నె; నీరీతి విరథునిశ జేసీ వారు, ౧౧౪ 1103 

ఆతని దమకన్ని యనుం, జేతో మోదంబుమిాణః 1 జేకొని జయవి 

ఖ్యాతిం బ్ర బ కటించుచు. బురి, కాతత వాద్యస్వనంబు $.లలరం జని రొెగిన్ , ౧౨ 

'సురముని నారదుండు యదూకూరులం గానంగ'నేగి వా స్తివూ 

ర్భరమున సాగినట్టి యలోవా రను డెల్పంగగ యాదన్రల్ మహ 

శక్రేరరుడుదగ్రునై. నృపవశతంసుం డనం జను నుగ్ర, నేనుండుం 

బురికొలుపంగ౭ గారవుల $ ఫ్రోలికి నె_త్తిచనంగ( గోేరుచున్, ౧౩ 1105 

. జతేనంబుల్' కడుం బూన్మి.జేము ముది నాగీచందంబుం జంతించుచుక 

శ్త్రవ శ్ర వీణవూర్వజుండు హాని యాశ+జన్యంబు మాన్ప్చింపవంగా 

మలి నూపహాంచి యదుప్ర, స వీరకుల సోన్తానంబునం గాంచి యా 

జతనంబుక్ నిలుపంగంజొలినవిధి౯ా (1 శాంతంబుః గల్లీంచుచున్ , ౧౩౪ 1106 

కురుయదుకులజనితుల క్రి త్రరుణంబున సంగరంబు 4 తగదని చాన్ . 

బరవ్నాళ్షి రి గల్పునని  భీకరకలిమలనాళకుండు 1 గావున డెళ్పెక్. ౧౮ 1107 

Lo “శద సతుషడూణాం వృష్టీణాం లిం కలిమలావహాథి అని మూలము. 

శాం-భాగర7 



నీ 450 శ, తాండవకృష్ణభా గవతము ‘fe, 

చ, :దినపతిభ ంగిం.బ బ్రజ్యరిలు  దివ్వురథంబునం గనూరుచుండి వి. 

వనికరవంళవృద్దతతి $ రంజిలుచుం దనచుట్టునుండం బో... 
యెను గృహయు_క్టచంద్రు క్రియ $ నెంతయు _నొవ్పుచు హా స్తినాఖ్యప “ 
 త్తనమున; కిట్లు రాముండు మోతంగజవ _త్తననీమం చేరి తాన్.౧౫ ౨. 1108 

కః. 'వెలువలందగు నువ వనమున, నిలిచె ; ధృతకా స్ట్రకడకు 1 'నిజభావం వి. 
మ్థులం దెల్చ నుద్ధవుని శీతలమానసుం బంవెం జనె.నతండును . ట్రీ తిన్, ౧౬ 

చ. చని యట నాంబి'కేయునకు $ శొంతననూనున కళ్లు: శస్త్ర వి హం 
ద్యను గృ గ హియించువారలను '$' దానె గురుం! డనుఖ్యారినొంది' యొ 

“ల్సి నయల దో లె దోణనామునకు $ భీమబలుండయి బాప్లికాహగయం. 
బునందగు. 'కేరవర్యునకు 1: మ్రొక్కి యథార్హముగా సు యోధనున్. ౧౭ 1110 

ఆ, గారవించి "మక్కి. $ శ్రీ రాము జేతెంచి. 
యువవనంబునందు ;సున్నవా ర RS ee 

(౮ దెలిప వారు రాముం $ డలఘుగుణాఢ్యుండు : | . 
సుహృదయుండు. వచ్చె 4 శుభము లెనల... ౧౭ 11] 

చ. అని 'తలపోయుచుం. జని మవోర్త ర్ల పదార్థము లెల్లగొంచు శా 
ముని కడంజేర ఖభ_శ్చ్మెయిం 1 బూజలల బ్న్విం; శ్లాస్త్రరీతి నో, 
వు నొసణలి యర్థ్య్య్యమిచ్చి రటతబోయిన వారలలోన రోహిణీ. 
తనయుమహా శ్రే ముం చెలిసీ $ ధన్యులు. గాయగుివార లాదృతిన్... ౧౮. -11192 

స్ట. శిరములు తత్స దాబ్దములం $ బేరంగ 'వరిదిన మాచరించి; రా. న 
మురరిషు పుసోడళుండు తమీపొంగంగ ' బంధువు “తేల సీ భద్రముల్ =... ౫3 

2 బారిరబారిం-గాంచువాగా రుజతబూనరుగా యని ప ప్రశ్నే చేసీ యా యా . 
దరమున వార ల్నుత్సర్తమ్ము,1 తత్పరతం 'దెలువంగ నన్మదన్. 0౯. “ANS 

తే, సంతసీంచుచువారు.. ప్రగీశ్నము. నొనర్చ.. 
, ఎంధుకు లంబు6 .జెవ్పె; నిశవ్చగిది గొంత 
' “కాలముం' బుచ్చి రాముండా $ీ గౌరవంబు :, 
వెలయుమాటల్లం -ద్రెల్సె వాశరల్లకు నిట్లు, ౨౦ న - |. 

మ. నరనాథో_తృమంం డ్యక్రునేను6 డిఫ్ర కీనామాటగా మోకు"ని.. స్ట 
క్క_్రరణకా చెశ్వెకులచ దాం బ్రభుండగుట వ వగ గం బింతయురిగాక. సార: 

PLE తిరతిం! చొల్చెడంబూద్దు లొప్టువిని యాశతీరొజ్టిలాం జేయుండీ ౨.౬ 
త్వరం 'జన్తూనుం డిది జాగు చేయందగ దోబ్బంగికా విచారించినన్. ౨౧. _.1115 

జ! ' హవక్కనరడ్రు గూడే త్ త్రీయుం డక్క_జముగం “చేయందగిననయల. ధర ముం wr re మ వానలు న. 

జక్క నానిన సాంబ్లున్రీ,: నొక్క.ని. థష్థేతరముగ్గ? ;నూవ్చువథన్లునన్ “౨౧౪ 



॥ 

bn 

ఆరో.] దశీమస్క్మ.౦ధుము,.' 45] 

సీ, ఓడించి బంధించూటాప్పునే దానిని బంధుజనై కంబు $ పరమ మనుచు. . 7; 
భావించి యోర్చితి 1 వచ్చితి మోకిద్ది తేలుపంగ నంచని + వాలధరుండు: . 

స్వబలవీర్యోద గ్ర గ స శౌర్యంబులకుల దగినట్లుగ న్ క్తి కర్ల మగునట్లు . | 

వలుక౭గా విని కౌరోనులు వాలం గువితులై పలికి రి; ట్లౌరార!! కలె యిట్టే 

. చెందునేని విచిత్ర మిశట్టిదియుం గలటె 

“దాయ 'రానట్టి 'కాలగశతంబు చేత 

అం గాల 

లూ? 

వింత లిట్టివి గ బ్లైడు + వెయునేల! . 
తలంచినం జిత్రృమయ్యెడుం $ బలుకు లివి. ౨౩4 1117 

. వారుకిరీటనేవితము 1? సాధుతరంబగు నుత్తమాంగముం _ 

2 గోరుచు నున్న 'వెక్కుటకుం + గొంకక పాదుక లద్ది చె! యదూ 

ద్ధారున కల్లనా౭డు పృథం 4 దా రెటులో మనవార ₹€ వీచ్చిచెం En 

పౌరంగం చెండి నేసిీరి, తీదాదిగం జుట్టములై య థ్రేచ్ళమున్ ౨౮౪ 21216 
మనతోడ భుజించుచు న్యాసనళ య్యలం బొత్తుకలినీ 1 క్షైవతు లకు 

మన మిచ్చిన రాజ్యము. గైకొని తుల్యతంగాంచి రిదియొశకో పాతు వనన్, ౨౫ 

చామరవ్యజనముల్ కం ఖముల్ క్వే తాతస త్త త్త ముల్ ముకుటముల్. 1భ వ్యములగు 

నాసనంబులును శ్రశయ్య లు న్వచ్భమిజంగాం నై గ కొనిమనయు హీతనుముదమున 

ననుభ వింతురు వీరు; 1 ద్యుల కిక రాజచిహ్నముల్ చాలు నిశచ్చినమన కవీ 

ప్ర, తకూలము లె యయ్యొ. $ బాముల కమృుతంబుం బోనీనరీత్కి. విశభూతు. లివ్వి 

వానయను గ్రృహమునం 4 గనిన యాదవు లిఫ్టు, ప్ర వివర్ణి తులయిీయీమనలనె, 

యాజ్ఞ దష్చకుండ $ నాచరింపుం డటంచు, ఛొననంబు చేయం $ జాలినారు, ౨౭ 

. ఇదియేమి చిత్ర మోతలం ప దరం బెవ్విధిని గాదు 5 పద్మదళాతీకా, 

. సుదలిని లక్షణ కొను, మిదె యని ఫిష్ముండు, దోణు. స్ట డెంద్ర, సుతుండూున్, 

. కురుకులజుల్ మతెవ్వరునుశగోర యొసంగని కన్నెమిన్న చ . 

సరి తొ "లుతం గ్రసించినది $ శె 'ర్యధనం బని యన్నంజూల కా 

“'యురణము సం ప్ర హించునటు $ లుద్ధతి సాంబుడు వైకొనె౯కొ సురే or 

--శ్వారుండును. చాను 7కొనంగ $ జాలు రవంతయు భీతనొందశే. ౨౮. 122 

అనియిటు జన్మబంధునుల $ దాబలిమికా సిరివెంపునల౯్ మదం 

బనిశము హాచ్చం గన్నేలుగోనట్టి యసభ్యులుగాన. వారు శా 

ముని ననరానిమాటలను 1 బూజ్యు. డటంచు6 దలంవ శెంతయు౯ా ' 

,. మనమున న్నాగృవాం బొలయుమాడ్కి-ని బల్క పురంబుంబేరంగన్ , ౨౯. 1128 

ను పరువంకోజృన్ర లిట్లు పల్కి చనం దత్ణో ణీళదాళ్ళీల్యముక 
గరువంబుక స సృతిగోచరం బగునటుల్ $ గావించు తుచ్చ్భాక్తు క్షులక' 



శర శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగ వతేము 

సరిగా దా విని కో ధవేగమున( గృ్రప్ట బ్యష్టుం డింలేం గనం 

దర మెబ్బంగిని "గాక పల్భణును విం్రతల్ బెల్పు నవో్వ్వొవ్పంగన్ . ౨0 

ఇల. వెక్కు. తెజుంగుల గరువంబు] పెరి నొవ్వు 

తులువ లింతయు శాంతిని 1 గలుగవలయు 

నని తలంపరు పశువులోకును లగుడము 
వలెనె దండంబు తగినడా వారల కిల. ౨౧ 

వా, బిరా! యాదవులపు కుద్దులయి యుీద్దారంభ యత్న ౦బుల౯్ 

శూరత్వంబున జేయ గుద్దుడయి కృీష్టుం డుండంగా మెల్లగా 

నావారిం గతకోవత౯ా .మెలంగంగా $ యత్నంబు. నేం జేసీ యే 

వీరి౯ శాంతిలం జేయం౭గా నిచటికి౯ా $ వేవచ్చితి౯ా బూన్మి_ మై. 53౨ 

ఉ. వీరలు మందబుద్ధు లనిశవేకులు కావున సంగరంబునం 
గోరికమిణు వ_ర్టిలుచుం 4 గొం కొకయింతయులేక యున్న వా 
రారయలేరు యోగ్యతల $ నట్లగుట౯ా దగవూని శాంతి చే 
కూరువ వచ్చినట్టి నను $ గుందంగంబేనీ రహంకృతిం గడున్ . 32౪ 

చ, తమదగు స స్పత్త్వముం 'దెఫలియం 1" దా రసమర్థు లె యాట గర్వయు 

_కృములగు కూంతలం బలుకఠగాందగి, రిం బ్ బ్రముఖుల్ దిశావతుల్ 

కమందగు ను గనే సను డిడూశాసనముకా వలయాల్చి యట్టిచం 

1125 

1126 

1127 

దమునం జరించోవారొ యలధన్యుండు కాండట భూవిభుం డవా!, 3341128 

నీ. వృష్టిభో జాంధ కాగథీశ్వారుండగు నుగ నేనునే చెగడిరేశమానసమున 
సుంతయుం గొంకకశసురనాథ్టుని సుథరో' మెవ6 డా కృమించి గ్రశహిం చెనొ మణీ 
యమరభూరుహమగు $ నాపారిజాతంబు బలిమిమైగ దెచ్చి యావ్వాడు స్వచ్చ 
ననుభవించుచుం ప్రీ తీనందుచు నున్నా (డొ యలమదనుజుయవచ్తామండధిప 

ఆ. నీంహవీఠ మెక్క 7 జెల్లండుగా సర్వ జగదధీశ్ణరియయి$తగిన. లక్షీ 
తానె యూడిగములరదత్పదాంబుజిముల, దన్పుచుండునో సతంబు ప్రీ పీతి. 3౫ 

క, అలన్ (రృనాథు(డు భూమిప్క, తులవగు చిహ్న ముల దాల్చీ+త్'శయ6 దగచాకో 
జలబోక్రు వాదకమలంబుల రజమును భ_ క్టిరసముపొంగుచునుండ౯.. 3౬ 

జే, తీర్థములనెల్ల నేవించి $ సార్థజన్లు 
లన 'యోగులకుకా దీర్ల మైన దాని 

దిక్పతులు నూళులందు సంతృ ప్పిమాలం 
దాల్చుచుందురుగద మేము $ ధన్యుల మని. 3౬. 

కనాన. 

1181 
ఫై (4 

నాంలగుడోయఖా” అ. ఏ౧. అని మూలము, ' 

నూనంనానామదోన్నద్ధాః శాంతిం చతల శేహింహి. వశ మోదండః పా 



ఆగే ద.శ్,మస్య 0ధ ము. శక్ర 

సీ, జగదీశుండైన యా+చ క్రి యంశాంశభూతుల మగునేనును $ జలజనూతి 

భార్దనీ చేవియుం $ బరమాదరంబున నద్దానినే దా ల్లూహౌదలలను 

నట్టివాడై న సీ రాధివుండెక్క_డ? నరపాలయో గ్యాస$నం బచేడ? 

దానికి మాహరి + తగండంట 1! యిస్సిరో; కారవుల్ దయయుంచి $ త్షాస్థలమునం 

త్తే, నొక్క_ఖండం బొసంగినం + జక్క_దాని 

వృష్ణు లాదృతిం గుడుచుచు 1 నృవులనం దగి 
యున్న వారంట మే మెల్ల 1 నెన్నం బావ 

'_ లమంట కౌరవులనంగ ఫ్రీర్య ములె యంట, 3౮ 1182 

క. సుర ద్రావి యొడలు తెలియక, శిర సొెక్కెడ నిలువకుంటం $4 జేరి వదరు కా 

వరము గలవారిపోలిక, సిరిమె మ త్షిల్లి యొడలె $ స్ట్ మనునూహాల్, 3౮౪ 

క పలుగాకులై న వీరలు, పలికిన యీవరుషవాక్యకపటలమ్ముల దు 

ష్షాలనేయం ? జాలుస _్తే ఏము, గలవా? డెవ్వండు నై చుం? గాని మ్రనుచున్ . 3౬ 

శ, అనియిటు వల్కు_చుకా మననమునందు నమర్ష ము “రేగ నివ్పుడే 

జనవతులందు6 గెరవుల సంజ్ఞయె తేనటు లేనొన రునం 

చును ద్యరంబూాని దీవులను స్ట "నోభిలు నాహలముక గృహించి లో 

ననిచయముక్ దహించునటు స్ట కున్నన నిల్చిను బూన్థామిజంగన్. రం 1185 

చ, బలమునసాటిలేని హలి 4 వారణప త్తన మింక గంగలోe. 

గలివెద నంచు గ్రోధమున | గాఢతరంబుగ నొప్పి భీమమా 

హలమును వే కదల్చుచుం దోదగృము దథతీణభాగమందు ని 
మ్లులందగు సాలమూలమునం 1 చూనికం గ్రుచ్చి వెకల్చెం జెచ్చెజన్. ౮౧1186 

చ, సురనదిలోవలం బడంగం $ జోద్యుము గల్పంగలాగా; నంత నా 

వురవర మిట్టు లీడ్చుచుం బ్రశభుత్వము గానబడంగ౭జేయ శ్రీ 
హఠివరసోదరుం డొగిం బ్రైకీయత్న ము చెయుచు నుండ. చ్చ యె 

క్కరణని దాఅుమూఅగునొ 1 గాలికి నట్టులె పత్తనంబునున్, ౮౨ “1187 

ఛా, గంగాశె శై వలినీవతంసమున మున్హం బోవుచున్న ట్టు మొ, 

- గంగాం 7 గాంచి కురూ_త్తముల్ 'భయమునం $ గంవీంచుచుకొ జబ నో నీం 

" కం గొన్నాళ్లు మనం చలంచుచును నీక్క_ం వీతండే ద క్క_టం 

చుం గాంతాయుతి రామునే శరణ మం$చుం 'జేరి ప్రార్టించుచున్, ౪sy 4185 

ఉ. అంతట సాంబుతోడ జనులందలు లతణతోడం దోడుకొం 

___ చింతనరాని చింతంగని $ యెగి కరంబులు మోడ్చి యో ప్రభూ! 
యింతటి నీ వఖావముల 1 'నేమెటుంగం దగువార మాసు మే 

2. చింతల చావ నర్టుడవు 1 చిత్రచరి త్రుడ వెన్నిచూచినన్, ౪౩ . 1139 
క, ఓరామ! రామ! మఖలా,థారుడవు ? గాదె మూర్భగతల్ల జాలము మే 



రీ 454 శ్రీ తాండవకృష్ణ భాగవతము 

మారయ: దుర్చుద్ధులము సుమో రామూ! యట్టు గాన 9 మే మిట నీకున్, నై. 

క, ఒనరించితి మవకారం,బును దాని తమింవవలయు 1 ముజ్జగములకు౯ . 

జనపతివి' నీవె సర్లం,బును బాలనముకా లయంబు $ భువనంబులకున్. లోల 1141 

కో కలిగింద' నీవె -హకువు, జలజాషూ! యా శ్ర్రయింపం శ జాలినయది యిం 

దులలేదు నీకు; లోకంబుల కశ రుం డవుగ నీవె $ పొలుతువు దేవా! voy 

శ్రేడింప మదిని స్త క్లింగొను నీకు లోకము లెల్ల Cc గీ డనీకములు గాగ 

వుతిమంతుశేకదా + నుతియింతు రోయనంతా! నీవ భూలోక + మూను వేడ్క. 
"'వెయిశిరంబులేలో యథార్భంబుగ నొక్క_శిరంబున 1 నునిచి యున్న 

పా(డవ్రు ప్ర పళయంబు + వారక చేకూర జగముల నన్నింటిం $ జక్కలోనం 

తే. జేర్చుకొని యొక్కరుండవె శషించి న్వేచ్ళం 
బవ్వలింతువు; వీతిని గాశవంగనిరతి 
నూని స _త్హ్వగుణంబును (3 బూనినట్టి oe 

నీదయిన కోవ మది ళిత1శే దలిర్చు. రోజ. 1143 

క. కాదది ద్వేషమువలనం, గాదది మత్సరమువలన $ ఖలశిక్ష£ణ మా 

మోదంబునం జేయంగా, శ్రీ దయితా ! కోవ మద్ది $ చెలంగుంజూమి!. Vey 

'వ..సర్వభూతాత, వు. సర్వశక్తి కఫ్దడ వవ్యయుండవు. విశ్వకర్శవు. ఇృట్టినీకు నమస్క. 
రింతుము. మే మందటిము 'నీశరణుం. జొచ్చితిమి. అని పలుకుచుం బ్రవన్ను లై 

వడంకుచు దిటవు చెదర శరణుంబొచ్చి రామునిచి త్రంబు సువ పృసన్నముగా నొన 

రింవ నాతండు భ యంవడకుండని యభయచానము వేసీ దుర|ోభనుండు 

ies కళాంతునకుం బ్ర తితోం బారిబర్హ్యంబుగా నలువదివత్చరముల  యీడుగల 

“"యనుంగుల - 'డ్వ్యాదళసహస్రంబులను, బది వెలతురంగంబులను, పట్సహస్ర, 

సంఖ్యందనరి , కనక మయంబులయి భాస్కర వర్చ్పస్సుగలిగినరథంబులనుు సువర్ణ 

పత కాంచిత గీ వలైనదానీక లనుసహ స్తసంఖ్య నొసంగి గారవించె. ఛగవంతుల్లై 

* . సాత్వత శ్రేష్ట షం డగుబలరాముండు. హని నన్నింటిని బర్మిగృహించి కొడుకుం 
గోడలిం వే సేడుకొని సుహృదు లభఖినందింపం బ్ర యాణంబుసాగించె, అంతనాపహాల 

ధరుండు స్వపురంబుంబ, బ వెశించి యనుర క్షచిత్తులగుబంధువులంగూడి “వేరోలగం 

బున 'గారవులయెడం దాం . బేనీనక ్రత్యుంబును సమ గ్రంబుగా. నెణీంగించె, పరీ 

న. ష్న్య హీపాలా! నేంటికి మోపురవర మియ్యాది బలబేవపరా క మం బిట్టదని: లేలు 

నుచు దటీణభాగంబు గంగానది దిక్కు_గాణబొడవయి యుండుట కనంబడ్లు 

చున్నదనీ తెలిపి మణీయు నిట్లనియె. ౫౮ = 1145 

cir 

* “దదౌ -ద్వాదళసావా స, మయంతాని తురంగమాక”అని యాం ధ్రలివి. “దదౌ చ ద్వాదళ 

;యుతా న్యయు తాని తురంగమాక ” అని నాగరలిపి.. 

ళ్ క 

, em 

al 



అకా.) దళమస్క ౦:ధ ము. ఉతర 

అటువదితొొ మి దవ యః థ్యాయ ము.. 

అరి శీ కృష్ణ మహీమము నెటుంగ" సొరదు? డరుచెంచుట. త్ర" 

చ. నరకుని సంహరించి లల$నామణుల౯ా సురవై 8: బప్తీం-టూ ve 

ర(రమున నుంచి-యుంట విని $ వారలనుం-బదియాటువేల నొ 

క్క_రుయడె సళోజనేత్రుడు తగకా వరియించె నటన్నవ్వ్నార్త నా.” "౬|| 

= దరమున నాలకించి యది $ దాం గనంగోలెను నారదుం: డెద్షన్: ౧ *-” 1146 

మ. తనలో నార! వపదాఅువేల .వరసద దృ న్ధానరత్న ఐబుల౯- . 

వనితారత్నము లుండం గృష్ణుడాకంకే $ వారికా సమాశాధ్యసం. లం. 

హననం బూనియె యొక్క_ వెళ నె వివా్శోహంబయ్న వేరే్యలుగా ' 

11, సన నెంత్లో మదిదోంచెం జిత్రముగ నే 1 నచ్చోటి శేగం దగున్ ౨, ..1147 

ము. అనియభూహంచి పహారిం బశాత్తుం గనంగా $ యత్న ంబుగావించి. “తాం 

" జనియెక. ద్వా్టరక; శష్పురంబు  'స్ఫుటపుశప్పుస్సారతం బొల్పుప్వాల ల... 

వన “జవ్యోపవనంబులక్ గృహములక్ ఛానిళ్హువూయోంటలక. 

" మనమేంతో 'సుఖమందనుండెడు గరూత రృత్సంఘముల్ వేడుకన్! న. 1148 

చ, కలరవముల్ ' చెలంగం దమశక,మ మ్రసువాక్కుల సాలకించుపా “టే” 

రలు (సృమదంబు నొండల నిగరకళ మొయస్టేనం జేయుచుర్తడా నిగ ఎస 

మ్లుల వికనీంచి నీలరుచిం $ బెల్చుచు' నెట్జనిశ్తాంతి మించుచుకా = సు. 

గలువలు మించుచుండె సీతశ కాంతిని గొన్నియుం -జూొడం బక్కంలోన్.” వెళ్ళ 1149 

చో అలరుచునుండే నుత్సలము J లంబుజముల్' నివిడంబుగా సర్ 

స్సుల గనుపట్టుచుండె; నటం + జొ క్క_పు వేడుక సందడింవ ఘహాం.:.గ 1 ౯: 

సలు మట్ సారసంబులును 1 జక్రృముఖంబులు. సంతతం బెగికా 12 4 హు. 

' బలుకుచు వాయింనార్చుచును 1 బర్వుచునుండః దదంతరంబులన్ . 3 .' : 1150 

నీ! స్ఫాటికరాజత లస ప్రసాదములు నవనియుతమ్ము 'లట నింద్రశనీలతో ప్ప “i 
వోటకముయము లోట్లన్యరత్నాళ వినిరి తములునయి స నెగదు నుపక టవ 
రణములు వింతగా 1 రాజిల్లుచుండెను; ; దీర్చినయట్లు విశ_స్తృతినిమించి, 

యలరు రథ్యాపథంబులు, 'చక్వరమ్తులు. నంగ్షడుల్ శాలలు¥నళ్లు. సభలు... 

(తే కనందగినయ్యట్లుగా విళశ కృంబు 'లగుచు 

నుండె చేవాలయన్లులు స్. మెండుగరుచి a అ 

౧ శాకృ్ళత్రుల మించుచుండె; మా1ర్రాగణముల" "౮ 
ఛీథులరదు ద్వారములందు $ వేడ్యుమిగుల్ల: STE 

క" వరిమళజలములు చల్లియు, సురుచిఠముగ (మిగ్పులిడియు 1 సొంపుగరజోడం 
దిరముగ' నుండంగం “కేయుట, గర. మరుదుగం. బట్టణమది i కనంద్రగ్ యుండెన్ 
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మరుదుచ్చలిత పతాకో,త్క_రముల ధ్వజ రాజిం బద్భ $కాంతాతప మె 

వ్వరికిని సోశకయుండ నొనరింపంబడి యుండెం బ త్తనంబున నందున్, ౬ 11568 

, వర మేళుండు వసింప సౌధము కడు౯ా 1 భాసిల్లుసద్వ స్తువుల్ 

పరిపూర్ణ ంబులుగాగ నుంవంబడి దిశక్పాలస్తుతిం గాంచు న 

ట్లరుదై యొప్పంగం గట్టంగాంబడియె నం $ దత్యంతసంతోోష మే 

వరుసకా హెాచ్చుచునుండు దానిం గనంగా $ వాంఛించు నవ్వారికిన్స్ . ౬4,1154 

హారి నలరింహ ద్వష్ట్రయను స్ట నయ్యమ రేం ద్రు;నిశిల్పి పాండితీ 

గరిమను శిల్పమందు మును 4 గాంచినదానిని జూపంగోర మం 
దిరమునుదానిల స్టే; నట $ నీరజనేతు త్రునివత్నులుండ సుం 

దరదశళషట్సహస్ర, సదశనంబులు సారస నుండె మానియున్, 2 1155 

. అట్టి యంతకిపురమునందు$హరికళ త్ర, మలరు భవనొ _త్తమముం జేరథనరిగా; నద్ది 
విపులతమము నతిస్వచ్శవి ద్రుమ విర,చితమవో_స్పంభ గణమునం 1 జిత్రతరము. 

వానికి నాశ్రయములుగా, జానగు వైదూర్యఫలక 1 సంతతి విలయం 

గా నింద్రనీల జాలక, మానిత కుడ్యుములం జాల $ మందిర మొప్పున్, ౯ 11h7 

. భూమిక యింద్ర, నీలమణి $ వూగముతో నలరారుచుండు సు 
్రాముని నిల్పి ఫ్ర త్వష్ట తనోధర్మము దీర్చంగ మేలుకట్లు ము 

: మణిదామములే తుదలం ? దద్దయు ప్రే లుచునుండం గూర్చా దాం 

సీ, 

తామలళయ్యలాసనము 1 లర్ష గ_మణీఖచితుబులై తగా. ౧౦ 1503 

. ఒనరిచె నందు గంఠముల 1 నొప్పుచెలంగయగ మేలీవాటకం 

బున నొనరించు నప్పతకపుంజము దాల్చి యమూల్యవస్త్రముల్ 
మనమున. గల్బువెడ్క_లను $ మంజు లరీతిని దెల్చందాల్చ రం 

భను బరినోసముకా సలుపు 1 భ వ్యతమాంగముగట్లు దానీకల్. ౧౦౪. . 1159 

వెలయుచునుండి రందుడ గడు 1 వింతగం గంచుకముల్. భరించి పా 
గలు జతనంబుగాం దలల. 1 ,గాలల మేలగురత్న కుండలం 

(J 
బులు శ్ తులందు నొవ్పంగ న+మూల్యవమనో హర వస్త ముల్ థరిం 
చి లలితెవ ఛ్ర మంబులను 4 జెల్వగుచుండిర ఫూరుషుల్ 'కనన్. ౧౧ 1160 

మణిదీపముల చాలు $ గణుతింవయగాకాని యంధకారము మాయు $ నట్లొనర్చ 
'వలభులయందు సోమిళులు, వర్వెడునట్టి యగురుధావమ్తుల $ నైన పొగలు 
 జాలవారమునుండి 1 చాలుగా వెడలంగ 'ఘనములంచును బుద్ధాశలన్యు దక్తాచ్చి 

.శోగేరిక, గట్టిగా శ నూయుచు గ్ల రన మొనరించునుండ సాధనవర' మడి" 
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తే. యంతయును జూడంజూడంగ 4 వింతగొలువు 

చుండె; నందొక్క_ సుదతి మీహో_త్తమగుణ 

రుక్మి శీ యనంగ విఖ్యాత $ రూప సుగుణ 

పేషవయసులం దుల్వమొ $ వెలనీ పతికి ౧౨౪ -. 1161 

క. తనవంటి సుగుణముఖములం దనరా లెడు వెలకొలంది $ చానీక లెప్పుడుకా : 

oir 

దను గొల్వనుండె నాసతి, వనజాతుని సాత్వతపతి 4 భ_క్టీభరమునన్, ౧౩. 

. కనకమయ దండమున నొప్పిన చామర మజష్టెగొ నుచుం + బ్రియ మలరారం 

గను మెల్లగ వీచుచు నుం,జెను నారదుం డావిధము గో$నెం దమిపాంగన్. ౧౩ 

మునివతిరాకం గాంచి వెసం $ బూరుషవర్యుయ పుడ్లు లై కల 

త్నీని జెలువొందుచుండు హారి $ శ వతి రుకి' క శిశయ్యనుండి చే 

చి నియతి ఛార్మి కానళుల శ్రేష్ట సుయ గావున మానిపద్యుగం 

బును సకిరీటమ స్త స్తశముం $ జోందుగ సోయం యెక్కి భక్తీ కిమె. ౧౮ _ 1164 

. కరములు మోడ్చి నారదుని $ గృన్నన సాషసనవర్యమందు నా 

దరమునం గూరుచుండెదు విశధంబున మన్న నమాజంజేనీ వ 

నిరమణరాజికి౯' దలంవ 1 నిక్కపు దెశికవర్యుడయ్యు స 

త్పురుషుల కెల్ల నాథుండయి 4 పొల్చియు నమ్మని పాదయుగ్మమున్ . ౧౪౪| 1165 

. పూతజలంబుల6 గడుగుచు, నాతోయములక్ శిరంబుగనందుం దా ల్పెక్ 

భూత వ్రాతము లెలుంగకా, శ్రీతరుణవతికి నాహ$రికిం బావనమై. ౧౪౮౪ 1166 

. బ్రహణ్యబేవుండకా 5 భవ్యతమంబగు గుణనామ మొప్పూ నీక్కు_వముగాయగ 

నష్టానించేయంగ $ సమ్రొని పాదములను భ_క్టిం గడిగి తలను బవిత్ర, త 

ములని చల్లుకొనియె $ ; మురహారి; తనపాదయుగళంబు గడిగిన 1 యువకములి జ 

గత్చావనములై న 4 గంగాదితీర్థము లగుంగదా 'యటులయ్యుం $ దగునని వారి 

. వానిం జల్లుకొనుట 1 బాసగాజే, మణి 

మునులలో. బు రాణమునియు నరుని 

సఖుడు నై చెలంగుశచ కి, నారాయణు. . 

'డర్హవిధిని బూని. 9 నమరమునిని, ౧౫ _. శర 

. అతిశయభ _క్లిని బూజిం. 

చి తగ౯ వీయూషరసమె 1 సిద్ధమిది యనక 

హితమయి మితవముయి తగు వా . . 

_కృతి యలరం బ్రభూ! మునీం ద 4తల్లజ ! మాకున్, ౧౬ . 168 

మే మొనరింపం దగినది, యేమే. 2 గలబేని యాజ్ఞ $ యిప్పింపు డనం . 

గా మౌానివరుండు: నారదుల డోమౌానిసమర్చితా! విశభూ ! సకబేశా! ney 

కాం;భాగ రర ' ' 
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చ. జనసముదాయమందు సు స్ఫుటీసారసలోచన ! మై మైత్రి, నీవుదిం. 

బొనరుట వింత గాదు ఖలీపుంజము నొంచుట విత గాదు షు 

క్క_ని నుతిగాంచునీళ్వర! జగీగంబులవౌె స్థితిర తుణంబు లొ ' 

.*య్యన నొనరింప మేలబ్లలుగ$నట్టులు చేయగ న్వెచ్చమిజంగన్. ౧౭ 1170 

చ. ధర నవతారమందు దను$త త్త ఏ మెటుంగుదు మేము కాన దు 
మ్సురుషులం జక్క_డంచి మతిం $ బూజ్యుల మన్నన లొప్పం గాచు ట్ 

శర! తగు కార్యహౌాను; భగవంతుండవై తగు నీమనోజ్ఞప = 

- ..త్పరనసీజయుగ్యముం గనితి $ సాధుజనాళికి ము_క్టిదం' బడే. ౧౭ 1171 

Ua . అపరిమితంబగు 4 నట్టిబోభము గట్టుబ్రవోదులకుం గానగేబడక వారి 

మనములం జింతింవదఠథగను దగినదియాచఛు సంసారఘనకూవ 4 సంవతితుల 

నుద్దరింపంగ6 దానె 4 యూంతయై యలరుచు నుండుభ వత్చాదళపుండరీక 

'యుగ్గ ౦బు6 గనుగొంటి $ నోపర మేళ్యరా ! యద్దానిందలంచుచు 1 ననవరతము 

ఆ. విరుగ చుందు నట్టోదివ్యవడా బ్దంబు, నందె నాకు స స్యృతయు $ నమరియుండు 

నట్లను గ్ర హి వాంహీవయ్యు స ర్వేశ్వరా!, యనుచు వేడ భ_క్తి $ యాత్మ నిండ, ౧౮ 

6. అంతట నారదుండు పరకమాత్తు నిడై తగుయోగమాయ నొ 

కింత యెటుంగంయగోరి మది | యెంతయుం వొందటు వెట్టుచుండ శీ 

కాంతుని యన్యపత్ని దగు 4 కు చుమహోన్న తహర్మ ముం గన 
' వింతేగయబోయె నందుం గడు 1 . పడుకమిాటల గృష్షాం డట్టులే. ౧౯ 1178 

G. 'ప్రేయన్ం గాడి యుద్ధవుండు ( ప్రీ తికిం బా శత్రు (డు కౌనం జెంత నో 

హో! యనురీతిం టాచికల 1 నొపాగ నాడుమనుండం గన్పడె౯; 

గాయజుతండ్రి, 'దేవమునిం *+ గాంచి మహా త్తరభ_క్తి లేచియ 

"ట్ల యెదులేగి తోడుకొని $-యెంతయు నాదృతిం జూపుమూటలన్. ౧౮౪ 1174 

క. మనమూజుడిల్లం బల్కుచు, మునివర్యా! యాసనవరశమున' నిందుం "గదూ 

రినప్రితిం గూరుచుండుమ, యనుచుం గూర్చుండ నంత 1 నర్హ్య్భాదులనున్ . ౧౯ 
ఆ, వూపచేని మౌనివూజ్యుండు వచ్చుట, మున్ను. తెలియనట్టి శీ పోల్కి_ నెపుడు 

' వోచ్చినార లంచుం + బరివరి నడుచు నపరివూర్హులమయి 1 నట్టి మేము. ౨౦1176 

క. పరివూర్ణులెన మికు నొనరుపందగి యున్న నది యె1నరుషః 'దగుదుయే. 
సురమానినాథ ! ! మైనను బరికించి వచింపు మోభకనమునకు శుభముల్; ౨౧ 

క, కలుగంజేయుము; నా విని జలజాతునిం గాంచి యె $ స్వాంతంబున ని 
| “మల విస్త యంబుఈ దోంచినం బలుకక వేజొక్క కాంత $ భవనము చేరెన్.౨౨ 

ఉ అందును * జిన్ని పిల్ల లను $ నాత్తజులకా గడం 'ట్రతిమోజ గో. 
వంయండు సంతసీంచుశటు 1 వింతగ బల్కుచు బుజ్జగించుచు౯ 



ewe 

ఓ] దళమస్క 0ధథము.' 

సుందరమూ రులార! యిటుశమూాడుం డటంచును బల్చుచుండె నా 

459 

నందమయాత్ముం గాంచి మునిశనాథుండు పటొక యింటి కేగెం దాన్ ౨౩ 1170 
" మురవహారి మజ్జనార్థముగ. 4 దోవలో యత్నము చేయుచుండంగా 

నరుదుగC గాంచు "వేచొక గృ! హంబునకుం జనె నారదుండు నం 

దురుతరభ' క్లితో పహూుతవీవాు౯ా ద్రానిధంబుగ నొప్పువాని స సుం 

దరియును జెంతనుండ విధిగదప్పక వెల్పుచు నుండంగాం గనెన్. ౨౩౪ 

చని వేజొక్కమనోజ్ఞ హర ర్యృమున నేకచందంబునం 'బ్రాణహీం 
సను చజేకూరని బ్రవాయజ్ఞ జ్ఞముఖయాజ్ఞ వ్రాతముం చేయుచుం 
డిన శీ (శ్రాక్యమ్టునిం జూ చె; వజటొకట నానీ రేజనెత్రుండు భ్రో 
జన ముర్వీసురరాజికిం చ్రి, బి యమునా $ సంతృప్పి విం గ ట్టించుచున్. ౨౪ 

. వారుభతీంవ మిగిలిన + సారవస్తు 
వులను భతీంచుచుండ నిీీమ్తుల మునీంద్ర 

డక వరికించె, వేటొక 1 హర ర్యృమందు 

సంధ్యవార్చుచుం గూర్చున్న $ శౌరిం గనియె, ౨౮4 

1180 

1181 

1192 

వెట్ొక్క_గృహామున 1 వృష్టికులో ద్ధారకుండు వాగ్యతుండయి + కోరి బ్రహ 
మును లో కశిమార్థకముగ జపించుచు నుండ బరికిం'చె; మణీయొక + భవనమందు 
వాలును బలుకయు. 4 బట్ట వేడుక ఖడ్డవద్దతులను జరింీవంగం గనుంగొనె 
మజొకగ్భహంబున స్ట మ త్తగజంబుల నశ షవరంబుల 4 నరదములను 

. నెక్కు_చుక౯ విహరింవంగం $ జక్క_( జూచె 

నొకగృహంబున శోయనించిశయున్న హరిని 
గనియె మజయుక్క_ చో వందోోజనులు పొగడ 
నలరువరమాత్మం గ్పష్షుని $ నతండు గాంచె. ౨౬ 

*చ, అనుపమ హర్మృమం దొకట 1 నార్యులు భ క్కులునై న యుద్ధ వో 

దినిఖలమం త్రిస_త్తములు $ ధీమహీమంబునం దన్ను(గొల్వ మం. 

తన మొనరించు శ్రీవారిని + డాం గనె నారదుం డొక్కచో నికే 

1188 

తనమున నొవ్వుమిోా తెడు (హ$దంబున వేశ్యలు ప్రీతిం గల్వంగన్. ౨౬౮| 1184 

మ. జలకేళిం. దగునాదరంబు 'వలిబుశచ్చంజూచు గోవిందు గ 

న్నులు తృప్పింగనం గాంచె వేణొకయెడ౯ $ నూత్నో త్చవంబొప్ప వి 
వులలో ను _త్రములై న వారలకు సొంశవ్రుల్ గుల్క_ గైనెనీ దూ 

డత నొ వ్పెడు గోసవా స్రమును వోడ్క_క౯ా దానముం  జేయుచున్, ౨౭4 

ఉ. వారువచించు ప్రా,_క్ష్సనవుం శ బావనగాథల నాలకించుచుక 
మమా నానా. 

¥ ( 39 ల క్రీ జార క్వావీ వారముక్యూబలావృశ మ్ అని మూలము, 
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లొ 

శీ తాండవకృష్ణభాగ వతము “hi 

సారసనేత్రు తు, డుండం గనె $ సంయమి; వెండియు నొక్క_చోం జవు 

త్కారఫు నమూటలాడు ప్రి యశకాంతను గూడి హసీంచు శ్రీహరిక్ 
నారదమౌాని గాంచె; నర్యోనంబున వట్ొ కటక్ యథావిధ్న్. ౨౮౪ . 21660 

వలయునని ధర్మసముదయుములం దా లోకులకు. బెల్పు?పూనికతో నా 
జలజాతుం డాచరింపల, నల రెడుమదిం గాంచె; నొకగ్భ్ళశవాంబున పారీయున్, 

అర్థ కామముల మీవోద్భతి నేవించు 

చుండ జూచె; నుటియు $4 నొండుచోటం 

ద్రికృతికరాకు మిగుల 4 బరుండగు పురుషుని 

నొకండె కూరుచుండి $ యుద్య్భామమున. ౨౯౪ 1188 

ఛ్యానించుచుండం గాంచెను మౌనియు పెటొక్ర చోట 1 మంచిగురున్రులకా 

దా నెంత" వెడ్క_ నేవలు మానసకావమముల భో గకమండలములచేన్. 30' 

నేవించుచుండా వేట్ొక,-చో వి గృహ మొషప్మ [1 "చేయుశచు౯ా వేటొకటకా | 

బావనమతులకా సంధిని గావించో ముదంబు నొందలగాం చేయం గనెన్. 30౪ 

. ఓక్క చో హలధరు 1 నుద్యమంబునలనాడి సాధుజనంబుల 1? బాధ లడల 

శివము వారికిం జక్కుల జేకుర నూహించుచుండంగాం జూవె; పతొక్క చోట్ 
సుతులకుం దగినయుశవతులను, దుహితల కళ్లుభ _ర్హలను శా స్రానుసరణ ' 

పద్ధతి నుద్వాహ పరమోత్ప్సవనము లొనరించుచునుండంగం + గాంచె మజీయు 

. వారిం దనయింటనుండి యావ్యారియిండ్ల 

కనుప్రచు౯ వారియిండ్రనుండిన స్వజనులం 

బీలువ నంఫుచు నీరితి 1 వేడ్క నుత్చ 

వములం గావించుచుండ గాంచె ముని యంత. ౨౨౪ ' 1191 

. రూూగోక్షరేశ్ళరుం డగు నాగజరకుకుని చర్య $ లన్నియు గనంగా 
నేగతి నీయుత్సవములు, సాగినవని య చ్చెరువును $ జనులొంద దన్. 33 

. హరియొుక చోట నూర్జితము 4 లౌ మఖరాజిని దేవతోత్క_రం 
బరుదుగ( దప్పి ఫినొంద నటు * లర్ష్హ్హవిధానమునక యజించుచుకా 

“నరులకు నర్ష్హ మాయె య$నందగీ బోధ మొనర్చుచుండా సుం 

దరస దనంబునం దొకటం 4 దామరసాతీనిగూడి భ_క్లితోన్, 3 34 1} 

. బావులు చెజవులు తోంటలు, చేవాలయమళము లిట్ర్రతీరునం దగుధ 
రావళి పు పూ_ర్తఖ్యాతముం గావించుచునుండె మ ర్య] శాయార్హ ముగ౯, 3 

. ఉదవసితంబునం దొకట + నూహాచవెలంగల నశ మెక్కి వే 

యదువరు లెల్ల. గొల్వ మృగశయాలభిరతిం జని పావనాంగతం 
చొదలు మృ గాళం జంపుచు విభు ప్ర వరామలథర్మ మిట్టులే 



ఆ దశ్ మస్కుంభ ము శ్ర! 

“క్టీద యని తెల్పుచుండ్క నొకీకమ మ్రగృహోేత్త తమమందుం బూనికన్. 3౫ 1195 

పు సృకృతులు థర రృతత్చరులొ స 'దువ్యముగ్ రిచరించువారొ” రో 

మకుటిలవృ త్తి త నుండుదురొ 1 యర్థముంనార్చంగ స్వేచ్చచేం గువ్భ 

_త్తికలిత చిత్తులౌ దురొకొ స్ట తెల్ల మగాం బరికింపనొ6 గదా ' 

“యింక నని వారిభావముల $ నెల్ల నెలుంగంగంోం తా 'నటన్. zn “196 

om 

. తనతను వేరశేం గనువిశధంబుననుండక యొప్ప సంచరిం 

చు నిఖలయోగనాయకుని 5 కూరకులాభరణంబు గాంచె నా 

మునివరు6 డాపరాత్సరుని $ భరారిత రామలయోగనూయ చె | 

ఘనతమళ _క్రిం గాంచి నరశ+కాయ విడరబన మెంచీ 'నవ్యచున్ Ez . 197 

అహృషీ శేశుని $ స నత్యద్భుతాత్తునం గనిహల్కై యోోశశవినుత! యోగ 

పారంగతులశై నం $ బరికేంప నేటుంగంగం దరముగానట్టి నీపరమ్యోాగ . 

మాయావిలాసంబు $ మహితభవత్పాద. పరిచర్య చే నలవడినళ కి కిం 

గనుంగొంటి నంతియుశకాని నీవ రవమార్థ మిదియని తెలియంగ $ సంచుశే కని. 

. యోగ్యుండను గాను; నీదగు ను శ్రమయళో 

మునను నిండిన యీలోకళములను భువన 
పావనియెయైన నీవిలం శ బాడుచుం దమిం 

దిరుగుచుండంగం గరుణింపు + చేవ! యనిన, 3౯ - 1105 

+, జనులకు ధర్మ ముం చెలుపణజాలిన వాండ సమాచరింవ నే 

రును మణీ క దానింజేయః బరిశతోహము నొందుదు; బ్రహూమౌని! డా 

నిని గజవంగం గోరికద  నీరసమానవ్వదేహా మిద్ది నలో . 

గొనియిటు సంచరింతు నిటోనూఢతమార్థముసుమ్మ ఫు త్రీ శా! ళం 109 

. మోహమొందకు మని తెల్పి, $. మునియు భగవ 

దాజ్జంగ్ “ని. గృహ మేధుల $ కర ములయి 

పావనము" న సద్ధర్శ $వటిల- మాచ _ 

రించుచు౯ా హార. ర, సేవతతిం జ1+రించుచుం దమి. ర౦౪ ల 1200 

ఓఒకండయ్యూు నన్ని తావుల, సకలాతుం డగుటం దాను + జరియంపంగం దే: 

నొకకాలనుండె గాంచెను, బ్రకటిత రానంత వీర్యభానితుం డగుచున్.ర౧12)1 

.. వెలనెడునీ గ్రగృష్షూని యజ్ఞ లతరమా యోగమాయ 1 చంచచ్చ_క్తి కిక 

గలుషహరంబును మానియుం బలుమాటుం గనుచు6 గుతుక$పరవశుం డయ్యెన్, 

చ. ధనమున ధర్మ కామములం $ దద్దయు నాదృతిం గల్లీనట్లు లో 

కనికరబోధనార్థము నిగకానుము వ _ర్రిలుచున్న శ్రీ నికే 

తనుండును సత్య్చృతి౯ దనను + దన్సంగ నారదు జింతా: వ్రీశుండై 
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.  వనజదళొతుభ క్టి బవు$వారము. నాత్మ6 దలంచుచుం జనెన్, ౮౪౩ 120 

ఉ. ఎల్లర వృద్దింగోరి సక లేష్టదరూపములక౯ా. ధరించి యూ: 

ఫుల్ల సరోజనే త్తు జెదగబొ లెడు కౌతుక మొప్ప చాను శ్రీ 

వల్ల ల్లభుండయ్య స మానవుల 4 వ్వర్తనముల్ వనివూని చేయునో 

క్ల బ్రడం గన్సడంగ నను4వృంర్తి త్రి నెసంగుచు ద్వార కావురిన్ , ౮3 1204 

ము, మృదుమందాశ్షము సాహృదంబు పాతము౯ $ మి శ్ ంబులై వెడుకం 
బొదలకా జేయువిలాసదృష్టులం దమింో బొంగారు పోసంబులకా 

బదియాన్వేల | నితంబినీమణులు త౯ $ భక్తి క్రి పృమోదంబులు౯ . 
. గదురం గొల్వ సుఖంచుచుంజెం దనచా + క క్టవ్య మూపాంచుచుక్, ౮౪౪౮౪1205 

విశ్ ్వద్భవస్థితీకవవిలయ హితువు హరి మనుజలోకంబున $ నొనరిచిన య 
నన్యసాథారణ $ నవ్యుకర్మముల నదెవ్వండు పాడునో $ యెవడు వినునొ 
ఫూజ్యుం డెవ్వం డనుశమోదించుచుండునో వానికి మోతుంబుకమాన కొనల 
నట్టి. యాభ గవంతు$నందు నిళ్చలభ _క్టి కుదురును గావున $ గుతుకమలర 

ఆ. వాసుదెవుకథలం 4 బాడుచు సంత్భ ప్పి, నాలకించుచుకా మోవాత్తు లెట్లు 
లెలివినారొ యళ్లు 4 ధీమంతులగు వారి, కెటుకెవబుపవలయు fp నిదియె మేలు, 

ce 

పుస్త to 

డెబ్బదియవయ థ్యాయ ము, 

గ్ర శ్రీ వారి సభామండపము నలంకరించుట. థిఆా- 

చ. తెలతెజవాజ నంత వసుగదేను వ్రీయాత్త జు కంఠమాటు కౌ 
గిళుల బిగించి సుందరులు $ కేళులం దేలుచు వోయిమాటం బా 
న్పులం బవళించి తద్విరహోముక తణమైన సహింపంజూల కి 
మ్లుల జతగూడి యుండంగనె $ బుద్ధుల నెంచెడు వారుగాన్చనన్. ౪ 1207 

చ. అరుణుడు తోంచె లెం డనుచు 4 నంద లేవ కొక్కు_రో యటం 
చురుగళనిస్వనం బలర 4 నొక్క తెజుంగునం గోళ్ళుకూయ నా 
తరుణులు సౌఖ్యవానికయి $ తద్దయుం నోపముతో శపించి రి 
క్క_రణిని గూని మాదగు సుఖంబు నడంవంగ నేల యం చోొగిన్. ౧ 1208 

క. మందార వనమునుండియె, మందగతిం బొలయుచున్న 1 నురుదోఘ వా 
ప్రేం దగ మేల్మ్క_ని షట్బద,బృందంబులు మదము వే మర్రి $ వెడుకమోాటిన్ . ౧y 

క. రయుంకారమ్థులం బాటలు, జంకను నది "లేక పాడసాగం బత సత్రుల్ 
సాంకముగ వందిజను లటు, వంకరుహేవ్షణుని నిద్ర 'బచాయంగం జేయన్, ౨ 

చ, కలకలనాదముల్ వలయం $ గా సుకుమారగళంబు లెత్తిని 
స్తులగతిం బ్రీతందెల్చి; నిటు 1 తోరపు వేడ్క్లల. మీటునట్టిదా 
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నలసమయంబునందు జలోజాతునివ త్నులు రుక్మి ణీప వృథా 

నలు తవముశాంతుకౌాగిట మోనంబులు సంతసమందలః జొక్కు_చున్, ౨4 1211 

. వతివిరహంబు దుస్పహము $ భారతమంబగు కారిమంచు నే . 

వితముననై న నోర్వంగలవృ త్తి తిని బూనక తన్గువూూర్త ము 
న్న తపరితావదాయియె యాీనందగు నంచని చొనియిచ్చ న. me 

బ్ల తదురు బాహుుమధ్యముననే తమి నుండిరి; కృష్ణుం డంతటన్, ౩ 1212 

బాహవమనెడు వేరం $ బరలస ముహూూ ర్త ముం 
"UJ 
దక్టుమేలుకాంచి ( యమృతములను 

విధిగ నాచమించి $ విమలాంతరంగు: డై 

యద్వితీయ మగుచు + నకలుపషమయి, 3 ౫ ' 1213 

. స్వ ప్రకాశ ంబయి 3 శాశ గతంబయి యనన్యంబయి యవ్యయంకబయి స్వసత్త త్త 

వలన గల వషజాలశములకు దూరంబయి విశో ద్భవస్థితవిలయ వా పాతు 

వులను స్వర్ కు కులీవలన లకీతభావనిరషతియయి తగి $ నిత్యమునగు ' 
ద్ర హము థ్యానిం చెం $ బంకజనేత్రు, ( డవ్వల నిర్మ లములగు | జలములందు 

తొాస మర్యాద వదలక $ స్నానమాడి 
అ 

చేయందగినట్టి క్రియలను 1 చేని ఛాత 

వస్త్రముల గట్టుకొని మధు$వై ర యంత | 

సంధ్యం జక్క_నుపాసిం చె 3 సంత మలర. ౫౪ er [21.4 

: జ్యలనుని 'వేల్చెం గాణ్వమను] కాఖకుం బెరిన వృష్టివంశ్ మం' ము న. 

దిల జనిణగాంచుటకా జలరు+హేతుణు. డర్కు-ండు ప్రా పాగిరీంద్రువై. 

వెలయక మున్నె యయ్యనలు 1 వెల్చెను; శాస్త్రముతప్పరా వ పం 
బొలయును దాననంచు హిత1ఫమొవ్పంగం జె స్పెదువేడ్క- సంధిలన్ = 1215 

. మొనముంబూని యంతటను 4 మం త్రగణంబున శెల్ల మూలమె ' | 

తా. నఘనాశనంబునను దషమమునై తగు బ్రెహాము౯ా విధిక - 

మానసనుం దొగి౯ా జషము 4 మానక చేనెను వేదమూతయే.. 
“యా నదె వాహూణత్వమున శ కద్దియే మూలము ఎరాజప్రుంగవా! ౬ 12216 

ల 

గాయ తి యనంగ నద్దియె, యాయననిం బేరుంగాంచె 4 నిను డుదయా డ్రి ర్! 

మాయ దిమిరంబులు తన, వేయికరంబులు 'చెలంగ 4 వింతేగం దోంవనో ty 

క 

ఉదయించుచున్న సూర్యన, కిదియే తగువేళ యనుచు $' నెంచి మదిని భ 

' _క్రిదగంగ -నువస్థానము, సదమలరీతిగ నొనర్చి $ చక్రియు నంతేన్. ౬౪" “1218 

శనయంళభూతుతై తగు, ననివిషులకు' బుషీవరులప. §- నళ్ల్లు' పిత్శగణం" 

“నకం దర్చణకర్మ రబును జేనెం విదవ వృద్ధభూసురవరులిన్, pr 219 
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న్స్ నిత్యపఫూజనముల + నెమ్మి నొందంగంజేనీ మజీయు నలంకృతశయసురులకు 

సాధువ్భంర్తి తిం గాంచి. చక్కంగల బాలిచ్చునలవాటుగలిగి ముీడలి దయిత్తగు 

Gil . నిచ్చె నయ్యవి సంత వహ్ా బామళశ్ళంగ 

_ ములుగ మణి రూప పమయయఖురీములుగ వకా_క్రి 

చూలు గల్లీనయట్టి + యాల దూడలతోడం బట్టువ స్త ములతో 9 భ వ్యములగ్లు 

నజినలిలలతోడ న ననుదిన మింతనంబడనిసంఖ్య నొభగవద్ధతిమెయి 

స్వే 

కస స్రజంబులందగు నవి$గాయ సాధు ం 

వర్జ్భూషితములుగాంగ / వజులుచుంటె. ౯ . 220 

. ధేనువులకు భూసురులకు, మానితులకు నమరులకును 1 మజివృద్దులకుక్ 
థి 

' జ్ఞాన మిడు గురువులకు నె న్నేనగు భూతములకు దమి + నింపుడలిర్చన్. ౯౪ 

. తనవిభూకులె యవియగుం + గనుక వాని 
కాద్భతికా మొక్కి భద్ర ద పీదార్భములగు 

కకిలలోనగు వానిని 1 గకతలమల : 

చాకో నవల వ మురహారి $ -తగినరీతి, ౧౦ 122 

, నరలోకభూపణము దన, శరీరమును జారువస్త్ర 1 సన న్మణిభూపో గ 

త్క్రరమునం 7 గా చని మనో,హరమాల్యములక్ ధరించే $ నంద అలరంగన్, ౧౧ 

అను లేవనములం గైకొని, తననీడను ఘృతమునం బ్రీథమమున. నవలకా 

1 :వినుతాదర్శమునందుం, గను(గ్గ”ని యానంద మంది వ్ కడు మోదమునన్ . ౧౧౪ 

తే, నో వృష ద్విజ దేవతాశకూటము గని: 
సరషవర్ణంబులకుం బురీజనుల కంతి 

ప్రరమునం దుండువారికిం $ బూజ్యులయిన 

a _మం త్రిముఖులకు నీందగమాడ్కి_ నొసంగి. ౧౨ 1225 

ర్, 

తనమది నానందమునొం, బెను; మ్రోల వసించియున్న 1 ధీమద్వరులక 

వినుతగుణాఢ్యుల విప్రుల, ననూనతాంబూల పుష్ప్రవోరాదులచేన్.. ౧౨౪ 

సంతృప్పులం గావించెను, సంతోహమె భూషణ మనుసాధూ _క్షిని దా 
“'నెంతయుం బోషించుచు హిత, సంతతి నేవకులం చ్రీతీసక్మా_రములన్ . ౧౩31227 

. గాఠవించి తనదు 4 కామినీమణులతో, మెలంగుచుంజె, 'నూతుం $ డెలమివికాఆు 

శుభతమంపురథము 1 సు గి గీవముఖహయ్యములం జెలంగుదాని $ లలితతమము. 

కొనివచ్చి నిలిపి ముక్కను దన మ్రోల నిల్చిన ట్టి 4 చారుకు శైదం, 

"డనుగొనీ సాత్యకితోడ౯ా. వనజాతుం 'డుద్ధవుండు 1 భక్తిం నొటువంగన్. 06 

తెరెశ్కి. న్వుదయభూ ధ్రము సారససఖుం డెప్కునట్టి § చందంబున; నం.“ .; 
 ఒఖోరువాన్నేత్రలు లజ్జా, వాగ్భార ప్రే, , మైకచృళ్టిస్తుతతి చెతన్. py. 1280 
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అంతగిప్రరములనుండియె, వింతంగం దను గారవింవ + వెలందుల దృగ్దా 

లాంతరములం జిక్కక యెటొ, కాంతలచి త్తములం జూజర గాంగొని వేడ్కన్. 

చిజునవ్వు మోముందమ్మిక్, నెటి నాట్యము చేయుచుండ 1 నితో్వోత్సవముల్ 

గుబుతుపడునట్లు చేయంగ, నటిముణిం బౌరులు కనం బ్రగీయాణము చెనెన్ 

శక, ఒక్కాకయింటినుండ్ హరి $ యొక్క_రుండే పయనంబు చేసి న 

ew 

ట్లౌక్కొ_కయింతియుం దలంప 9 నొయ్యన వెల్వండి రూవసంఘు మ 

టభ్రొక్కాటియై రథంబువయి 1 నొప్పంగం బేసి పరాత్సరుండు త్ర 

న్నొక్కరుండే గనందగకథశయుండ జవంబునం బోయె నేర్చునన్. ౧౬ 1288 

. తనవగు పార్మ భాగముల, $ దబద్గ్లయుం వ్రీ తిచెలంగ వృష్షు లె 

లను గుమిగూడి రాంగ సువలాసముమి=ట సుధర్శ నాగ నొ 

స్పిన సభంజేర నందుంగగల $ పెద్దల కాశలీ దప్పి "నోకమో 

హనిధనముల్ జరాహ్నయముగనన్న షడూర్తులు గట్ట వెత్తటీన్. ౧౭ 1284 

. నిరుషమతత్సభాభవన $ నిత్యసుఖాకరవీళమందు శ్రీ 
హరి జగదోఘనాయకుం డ1వోర్యవిభూతి నివాసభూమి యా 

దరమున!: శగూరుచుండి తను+థామములకా దెసలెల్ల వెబ్రగాం 

బురుషవరుల్ యదూద్వవాులు | పాంగుచుం ద న్తొలువంగ నెంతయున్ . ౧౮ 

తారాగణ పరివృతుండౌ, చరేకాజు 'వలుంగునట్టోరితిం జెలంగక 

శ్రీరమణు నంత వేడుక్కచే రంజిలచేయం బూనుశచి త్తము లొవ్చన్. ౧౮౪ 

పరివాసకులును బవువో,స్ఫరసములకా గుల్కు_వాక్టిగసంతేతి నలరిం 

చిరి మజీయు నటాచార్వులు, పర మేళ్వరు నేవచేయు + పద్ధతు లొప్పన్. ౧౯ 

. న _ర్హకీజనంబు 4 నానావిధంబులె, న _గ్లనముల ముదమునరో బొదలంగం 

చేసి రు పీకాం 4 జేయోని వై ణకు  లలరంచేసీ రెలమి + హరిః బెరేశు.- ౧౯౪ 

మురజతాళమృదంగ $ దరనిస్వనంబులం గొందటు గొప్పిరా 3 గోవవేషు 

సూతమాగధవందు 4 లాతటీ నెగురుచుం బొగడుచుం. బాడుచుం శ దగినరితి 

సేవించి రందున్న 1 వీలిసురో. శత్రములందు బహావాదులు గురు4భ వ్యకి ర్తు ర 

లగు పూర్యషశాజులీవగు గాథలను. శెప్వచుందేరి? కొొందటు 1 నిండు వెడ్క 

. వాని వినుచుండి రిట్టు లాశవాసుబెవుం 

డతిముదంబున నుండ; నవనాోాయదనునందు 

ద్యారపాలకు లరుబెంచి $ తవు రిదివజు . 

శిప్రుడు చూడని పురుషు డిఫయ్యొడకు వచ్చి. ౨౧ . re . 1289 

...జగదీళ ! తమసుదర్శన, మగునా .యని యున్న యతని 1 నభ్యంతర భా 

* పూర క్షథ,తిపాడిత. సర్వవ్యాపక్షత్వ -మిట. సూచితమని యెఖుంగంధగు., 

శాం.బ్రాగ ర్స 
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గగతుని చేయంగ నిప్పుడు, తగునని తమనెలవయీని 4 దాసులు వీరల్, ౨౧|| 

. కాచియున్నార లనునుడిం $ గాంచనాంబ 

రుడు మనంబున నూహించి $ తడయ'నేల 

తోడుకొని రండు నాంబోవో వాండువచ్చి 

పరమవురుషునకుక మహ _త్తరయశునకు. ౨౨ 1240 

. కరములువోడ్సి (మొ మొక్కి నృపో కాండము మూగధుం జెంతొ' దుష్టుండై 

కరుణ యొకింత లేక కహ కడు $ గర్వమునం 'జెజసాలను౨చి వ 

త్పరము లవెన్ని యే. గడువసాగిననుకొ వదలంగం బూనంశ డీ 

శ్వర! యింక నీవె దిక్కనుచుం 4 బంపినవా_ర్రలం దెల్చి నెవ్వగన్. ౨౩ 1242 

వనజాత. ! జరాసంధుండు మును దిగ్యిజయంబుచయం 1 బూనిన యవు జె 
జనవతులు లోయటడరొ త, జ్ఞననాథుల దష్ళ్భయుత విహిత $ సంఖ్యల బలిమిన్. 

ఫొనివచ్చి చెజను బంధిం,చెను జూము గిరి వ్వజమున 1 శీతినాథులు నీ 
కును విన్న వింవు మిట్లని నను బంపిరి వారినుడు లోనంగ నివి యగున్, 

శ్రీకృష్ణ ! శ్రీకృష్ణ $ శ్రీతజననాధ్వసభ ౦జనా! కరుణను $ భ_క్షజనులం 

బాలించు వాడవు 1 భద్రము విడువాండ వప్రమేయాత్తుండ $ వగుదు వీవు 

భవభీతులము మేము $ బహుఖభిన్నదర్శనులము నిన్నె శరణంబుశగ మది నమ్మి 
యాత్ర యించిన వార + మవని నిషిద్ధక రాళ క్రి కి గలిగి సఫవతిశయ కృషం 

. చెలిపి సట త్వత్సూజలశతీరు మలచి 
తమ్ముం గృతక్త్యులను చేయం 3 దగినకర్శ 

ములను స్మ రియింపకుండు లోశకులకుం గ లు 

జీవితాళను బల్మీం దై ద్రం చెదవు దేవ! ౨౫౪ 1245 

కాలస్గరూాప్రు(డన్ర మటీ, బాలుండవుగం దోచుచుండు $ వాడను కృష్ణా! 

శకేలుముకుళంచి (మొక్కుదు, మోాలోశేకా! వేళ! $ యోభూతలేళా! . ౨౬ 

. కరుణను సాధువారమును $4 గావ ఖలావళి నిగృపొంప నీ 

శ్వర ! భగవన్మవోంశమున 1 క్షస్టలివై మనుజాసగ మూనితే 

నరుడు త్వదాజ్ఞ దాంటుటయు 4 నాథుఃడ వై తగు నీయపారవమూా 

కరుణకు. 'బాత్రమయ్యు నిజ $ కర్శజదుగిఖము నొందుచుంటయున్ . ౨౬౪ 

. తగునటంచు నెలుంగుము + జగదధీళ 
తాను చేయుకర్మ మునకు6 4 దగినఫలము 

“'“ననుభవించు నరుండని $ యనుట యు క్తి 
యు_క్షముగ నున్నదని యెంతు $ మోముకుంద. ౨౭ 1240 

క, పరమేశ సర పరికింపం, బరతం త్రము నృపసుఖంబు 1 స్వప్నాయితమై 
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లౌ: 

తరగ నశించును భయ మే, తరుణంబున. గల్లంజేయం $ దగి శవమువలిెన్, ౨౭౪ 

సారవిహీనంబై న శరీరము జింతాదిభరవీరీతముం గృష్లా! 
సారసనె శ్రా! వూయుదు, మోారితిం దెల్విలేకఫయే సంతతమున్ . ౨౮ 1250. 

నిష్కాములకు నీదు 1 నిర్మలానుగ, హపాత్రు,లకు౯ లభింోపందగి మజీయు. 

జంతింవంగా స్వతస్పద్ధమె యలరు నాత్మసుఖంబును ద్యజించి ) మహిత మైన 

నీదుమాయకుం జిక్కి * యేదియుం చెలియక దీనులమై యిట్లు $ తీవకష్ట 
ములంచబొందుచున్నార1మిల సింహమజములవ లెంగుంజరాయుతీబలుండయిఖలు. . 

. డౌజరాసంధు. డతిళ_క్రి $ యలరం బట్టి, వెజను బెట్టిన మమ్తుల | మీతివకర్మ 

పాళములఈ జిక్కి కష్టముల్ $ వంతమూని, 'యేంచం గం చెడదువారిగా 9 నెంచి నీవు. 

దీనుల వెత లకా వేగము, మానువంగాం జేయ(జాలు $ మహితాంఫి ఘు సరో 
జా! నెమ్మిక్ విడివింప్రవు శి) నిలయా! ఖలమహీళోచి త్త తవమహో Fl ౨౯ 1252 

వదునె నినిమిదిపర్యాయము, “రుదితానుర్షుండు గాన? యుద్గతి మిం 

గదనము నీతో: జేయంగం బదాతీముఖ నేనంగనాడి $ వచ్చెం గాదే! ౨౯౪ 1258" 

. కరమున వెబ్టు చక్రమును $ గాంచి పరాభవ మొందిపాతె, నీ 

శ్వారుండ వనంతవీర్యుండవు + భ కులపాలిటి కల్చ్పవృతు మై 

సరియగు వాండులేని గురుశన త్త (యుతుండవు నయ్యు మర్త _రృలో 

కరతిని చొందియుండుదున్సు $ గాన జయించె నదొక్కమాతె తాన్. 3౦ 1254 : 

తావ నాత్ర ంబునేకే కావరమున నీదు వ జలు 4 గాం దగుమమ్ముం 

గావలెనని సోఫీడిం చెడు, నీవజితుండవని యెజుంగశనేరయడు స్వామా! 30 1255 

దీనికిని బ్రతి కారము, వమానసమునం జేయ నెన్ని 4 మాన్చింపువు యీ 

భూనాథ బాధ లనుచు౯ా భూనాథులు తెల్పు మనిరి + భూతాథశా! 350 1256 

మాగధసంరుద $ మానవాధీళులు భవదం ఫ్రీ దర్శనగవాంఛవిరాణు 
నున్నారు; దీను లై $ యున్న వారల నీదుళరణుం జొచ్చి నభ _క్త్షృజనుల. జేర 

గాందీసీ సుఖము గోల్లం జేయుమాయని యాదూత మనవి చే్యేయంగ్న; నవుడె 

నిరవమానద్యుతి 1 నెగదడుదేవమునీం ద్రుం జాహరిదర్శించు $ నాదరమున 

. వచ్చెం బింగజటాభార 1 మిచ్చం దాల్చి, భానుండో యనవెబ్టుచుం 1 బరమళాంత 

ముట్టిపడ రాంగ శ్రీకృష్ణుం 5 డుగృదనుజ, శాసకుడు సర్వలోక మస్వామి యపుడు, 

. మునివలిం గాంచినంతనె సృగీమోదము త౯ా బురికొల్చ్పంగా నెదు 

ర్కొాని తనుంగూాడి సభ్యులును $ గోరక రాలను నేవకోత్కరం 

బును జనుచేరం బాదములు + మూర్లముసోశ నమస్కరించి చే 

యను దగినట్టి పూజల మవార్షవిధిం బొనరించి భ క్రిమై. 33 1255 



శరం శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతేము ie. 

క. సముచితఫీళంబున ద్కేవమునిం గూర్చుండం జేసీ $ భవ్యతరవచ 
స్పముదయమున సంతృప్పియు, సమ _సృవిదుండొటం గల్ల? జక్క_గం బలీశెన్, 

చ. మునివర! బేనను౯ భయము + మూండుజగంబుల శెప్రులేదుగా ' 
యనిళము మీరు శుమ్మరుట స్ట నన్ని జగంబుల వా ర్లోలుకా మనం 

బున నిలువంగంజాలుటయె $ భూరితరంబగు లాభ హా(జుమోా! 

మనవి యొన రు నీళ్వరుని $ మాయనుగల్లీన యాజగంబులన్. 3౫ 1260 

క. నీకుం దెలియని దొక్క_డ్చు లేకుండుంగాడె జ్ఞానలీలాదృష్టి౯ 
భూకాంతులు పాండను లిప్ప, జెకార్యము చేయంబూని 4 ెజీగింప్రు మనన్, 

సీ, సర్వలో శేశ్వరా! $ సర్వజగద్యా్యా ప్తసత్స్రకాళా! హరీ! $ సర్వకార్య 
కరణదత్షుములగు 4 గురుళ కులను భూతజాలములందుం బ బ్రోచ్భన్నవృ త్తి తి 

దారువు లందు వారోతవవాంచందంబున వ _ర్టింతు వీవిశ్టిగబోండ వనుచుం 

'దెలియళక్యముగాదు $ జలజాత! యలనీదురంతమాయాచేవి $ బ్రహ్మాబెవు 

తే, నకును వ్యామోహమును గల్ల $ నై జళ క్రిం 
జేయు నడ్డానిగాంచితి $ నీయపార 

సత్త గ్షమిసుమంతే యెయలుంగుట స్వాంతమందుం 

బ్రశ్నేమిది చిత్రమని తలంగీపను మవాత్త, 3౭ 1262 

క, విను పారమార్థికంబన, జను దృష్టిని గాంచంగా న+సత్సీయ్యును బై 

కిని సత్స దార్భమట్లుగం గనయడు నీజగములను నిీకామము శ_క్లిన్, 3౭4126! 

క్ర, కలిగించుచులే ద్రుంచుచు ని స్తులమాయారాకాగమునను 4 దోంయచు నుండం 

గలనీదు చెప్టితంబును, చెలియకా శ కం డెవండు 1 శ్రి జగములందున్, ౨౮ 

తే అపరిచింత్యాత కుడవయి శీ యలరునీకు 

నివ ప్రణామంబు; లోజగళద్శ! యీాళ్ళో 

రా! యవిద్యావరణము సం$వ్యా_ప్పమగుట 

భ వతమస్సునం డిరుగుచు $ భయము గనుచు. 3౮ 1265 

క. కనంగ ననశ్థావహమూా, తనువును విడంజూలుటకును $ దగినయుపాయర 

బు నెటుంగకుండు జీవున, కనూనదిపంబువంటి 4 దగు సద్యళమున్. . 3౮64 .1266 

లే, పరమలీలావతార విశసరముల 'వెలింగించుచున్నట్లి ని న్నా్ర, శ $1యించువాండ; 

బ్ర హామా! పాండుభూపాల $ వరతనయుని, చేకి సీతం చెల్ల విదితంచె 1చి త్రమునకు. 

క్, సరలోకవ ర్తనం బనుకరించుచున్న ట్రై నీకు $ గాంతుయ గలుగుట 

బ్బుర మెట్లగు? గావుననె విివరింతు ధర్తాత్మ జుండు 4 భ కుడు నీకున్. రం 

క, ఆతడు చేయం బూనిన, రీతికా వినవయ్య సర్వరీతిజ్ఞా! లో 

కాతీతు నిన్ను బ్ర బ. హత, నీతి. బొందంగయగోరికయే యర్సింపన్. రం ' 1269 



ఢం] దశమస్క0ధము, 46) 

చ. మనమున గోరుబాడు సుము 4 మాధవ! సరగ! రాజనూయమం 

చును మిగులకా యళంబుగని $ తోణిని మించు మ'ఖేం ద్ర, రూపత౯ 

నిను భ జియింహ గోరడిని 4 నీరజనేత్ర! యజింవం ,గోరునా 

తనికృతి కీవు సమ్మతి నిీతాంతము నొందందగు౯ మనంబునన్. రం. 1270 

విచ్చేయవలయుం గృజా!, యచ్చటికి౯; దన్మ ఖేంద్రశమందు నినుం చె 
జ =] 

న్గుచ్చటమిాణః గనుదురు వియచ్చరు లధ్వరగ శేశు $ నఖిలాండేశున్, ౮౧ 

పరిశుద్ధయశులు నిను భూవరులట దర్శింపంగోరి $ వత్తురు కార్యాం 

తర మందుంగలదు నీకుకా బర మేశా! కేర్తన శ్ర +వణముల. బ్రీతిన్. రం 12/72 

ఫట, థాానమునను న్ ఏవచులై నం బావము పోవం బావనులగుదు. రన బృహామయుని 

నీ, 

eo 

ఇఒ.వసాయిన శ పనచాళి * అని వ్యాఖ్య, 

నిన్ను. గాంచువారు + మన్నన స్పృశియించు, వార లొందుప లము 4 బలుక నేల! 

భువనమంగళ రూవ! $ భూ లేళ! దిక్కుల శెల్లనలంకారీమే యయితగు 

నీయళం బిబ్నూమి $ నాయమరాళి నివాసమందు నథోభువనమునందుః 

బరమపావనమయి స్ట వఖ్యాతమె యుండు; లలితభ నత్సాద$జల మనంగ 

వుందాకిని యని యశమరలోశమున నధోభువనంబునందును 3 భోగవతి య 

. నంగ, నీలోకమునయందు $ గంగ యనియు, 

నలరి భువన త్రయంబు నోముల బవి త్ర 

ముగ నొనర్చుచునున్నది $ మురహర! యనె; 

నంతం గేళవుం డందున్నశయదువరు లొగి, ఈర 1274 

మనములను జరాసంధుని, నని మొనను జయింపవలయు 1 ననునూహాలు చే 

యను మొదలిడి యప్పలకులం గొనకుండు 'కెజింగి వారి $ కుతుకము దీర్చన్. 

మదినెంచి యుద్ధవునితో మృదుమధురాలాపములను $ నిట్లను నార్యా! 

విదితాఖలమంతు ండవు, గద పరమంబభై న నే త్రగకల్పుడవుగదా! రని 1276 

మంత్రిని మాపయి $ మంచిభావము గల్టువాడవౌ బట్టు నీ $ భావ మలర 

వచియంతువో యజే $ వడువునం గృత్యంబుం జేయనె నని యను చయ శ్రాద్ధం 

బూను వారము మేము $ మానసంబున దాని విశ్ళనింతు; మటంచు$విభుండుఫర్వ 

జగదధీశుండుసర్వ $ జంతుహృదంతేర సంవ్యా_ప్త తేజుండు క చకృకృష్ణుం. ... 

, డఖల వె_త్రయయ్యు $ నజ్ఞునివ లెం దనుం గారస్టమడుగ నతడు: కడయగ దాసి 

దలధరించి యిట్లు 1 పలికె భ కుండౌట, భగవదాజ్ఞ( చేయువాడు గాన. 

* “శృవణా తర్కీర్తనా దానా త్చూయం "లేం -జేఒవసాయినోో అని మూలము. “ఆంతే 

ih, 



ణ్ 

420. శ కాండవకృష్ణభాగవతేము [అ, 

చ, 

ర్న 

య 

owe 

డెబ్బదియొకండవయభ్వ్యాయము, 

థ్రీ ఉద్ధవుండు కృష్ణునకు రాజసూయవిషయము నెఆకింగించుట. ఇితా- 

గురుమతి యుద్లవుండు మునిశకూటమునందుం. బ్ర నిద్ధిగన్న ని 

రరముని నారదుండు నయీశాలి వచించిన వార్తనెల్ల నా 

దరమున నాలకించి నృహాతల్ల జరతుయె ముఖ్యమంచు న్యా 

యరతిం దలంచుసభ్యుల మహవహాశయ మాత దలంచి యంతేటన్. ౧ 1278 

వనజాతున కీయుభ యం,బును సమత మగునటంచుం 4 బూన్న్మి_ నెజీల్ యి 

ట్లని వల్కె_ లోకనాథా!, మునివతి న్యాయం బెజింగి $ వూజ్యవిభమునన్. ౧౪ 

మేన_త్తకొడుకు ధర్మజ, భూనాథుండు తాను చేయరబూనిన మఖముక౯్ 

గానంజని సావాయ్యము, పూనిక మెయి చేయుటయును $ భూవతు లా_ర్టిన్,౨ 

. శరణు పండిరి గాన రీతుణముచేయు 

టయును ముఖ్యంబులే దిగోజయమవాంబు 

మును వానర్చియె యోవిభూ! $ భూతలమున . 

'రాజసూయాఖ్యమగు నధ్వీరము నొనర్చ. ౨౪ 1205] 

శ్రుతినియమిం చెడుం గావునం గ్రతువర్యము దానిజేయం + గడంయగినచో భూ 

పతిరకుణంబు సాగును, ళతవల్రైతణ! యి దొక్క$సరణి యగుటచేన్. ౩ 1282 

తొ లుతక్ ధర్మజుం గనంబో,వలయుకా మట్ దిగిజయము $ వరుస నొనర్చం 

గలవారి నంపందగు న్మాకలహమున జరాత్మజన్తుం 1 గడు శ 'ర్యమునన్. ౨4. 

శ మనునికడకుం బంవు; జయము దానంగల్లు భూథ$వావనసత్క్మృ 

త్యము సాగు దాన నీయు,గృ్యము సార్థక మగునటంచు + మది దోచు విభూ! 

మనముకా సాధింప దలంచిన యట ప యోజన మది 4 సిద్దించుంజుమో 

వనజావా! గోవిందా, జనవతులకు బంధము క్షి $ సాగించినచోన్. ౪౮ 1285 

. దానకా నీకు యశస్సును మానితగతిం గలుగు; యదుస్గీమాజము లింతే 
మానసములC బరికింపక, భూనాథు జ రాత్త్మజస్తుం $ బోల నబలుగాన్. ర 1286 

తలపోసి మార్కొనంగాం దలంచుచునున్నారు కాని $ దంత్యయుతబలుం 

డలఘు వరా క్ర ముం జేరికిం దలంవడ రాకుండు వైరోధర్షు ( డతండా. ౫ 1287 

ఉగ్రబలుండుగ + నొప్పు భీముం డొక్కరుండు తవ్చం దక్కి-న$కడుబ లాఢ్యు 
లకు నెట్టివారికే 1 బ్రకటాహవంబున నాజరాసంధు నోళ్ళ న మారు 
కొనరాద్య, నిశ్చయ $ మని నమృందగుదీని బాహుయుద్దమున నో$ర్వందగు వాని 
మజీయొక్క_విధమున)మార్కొ_ని జయమందంలాలయోర నూర్గనంకఖ్యగల బలము 

. లెంతయత్నించిన౯ శ క్వ $ మెప్పుడై న 

గాదు ; పృథుసై న్యములంగాడి $ చ్రౌాలునతనీ 
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ద్వంద్వయుద్ధంబున జయింపవచ్చు నెట్టు 

లనుదువో లోకనాథ ! సర్వాత్మ! చేవ! గా 1288 

క. నిరతిని ట్రాహ్మణభ క్కు కండు జరాసుతుండాట సద్ద్విశజ ప్ర పవరు లదే 

తరుణమున 'నేమికోరిన, నిరసీింపక దాని నొసంగు 1 నెమ్మి దలిర్చన్. ౬ 1239 

క్క కాన వృకోదరుం డెక్క_ట, భూనిక్టర వేష మూని $ పోయి రణంబుకొ 

దా నర్భించిన వమూగధుం డౌనను ద్భందాగహాహమున $ నతనిం చెలుచన్, ౬ 

క. గోవిందా! నీసన్ని ధి, నేవిధ మగుసండియ మదిశయే లేక ధరం 
బావనయశ "మొప్పంగా, వైవస్వతుగృహముం 'బేరఠబంపుం జుమా! ౭ 129! 

క, తలయ నకించిత్క_రుండన, వెలసీన నాసన్ని ధి యది $ భీమునశేమే 
ఫల మెట్టు ప్ చ్చు ననెదో, జలజాతు.! య రూప్ర(డవయి + సర్వేశుండ వై వె. ౭౮4 

దీ. కాలాత్మ కుండవయి 1 (శ్రాలునీకు౯ా జగన్నిరి తిలయముల $ నీరజభవ 

పరమశంకరులు సం$భావింపంగా నీమి తృంటైన యట్లు గాం దావకమగు 

సన్ని థానమ్మున $ శ్వసనపవు త్రుండు ఖీముం ₹ డాజశాసంధు సంశవోరకర 
మున నిమి  త్రంబయాం గనుక శీసుంచె యప్పనిని సాగింపం దగంను మహో వోత్త 

తే యిట్టు లొనరువ నగులాభ $ మేవియనెదొ? 

మాగ ధుండు చెజుంబెట్టిన + శ్తూవతులక 

భ త్రములు ఖీ తిక దరివిీల యము నాత్మ 
పలీపమోవ్ము సేనువీని $ నతిముదమున. oy 1203 

క. తమతమ గేపహాంబుల శిశు, సమితుల నాడించువేళ $ జలజాతు(డు దు 

ష్రమహీశళు జర సంధు, గృమమొప్పంగ జంపంగ లండు 1 కాలాత్శకు(డై. ౯ 

క. వడువకుం జేడువకుం డని యాడించుచుం బాడుచుందు $ రంబుజనాభా! 

పాడుదురెగాజె మ్రైతల, కోడం డ్రి నుత్సవములం గోరికమిరాణున్ ౯ 1295 

. శంఖచూడవధంబుీస్ఫవిమోకుణముయ బాడుచున్న ట్లు పూర్వ మిశనొనరిచిన గ 
జేంద్భమోతుణ మసు$రేశుం డారావణు సంహారించుటయును + సాధుమాను 

లాదృతిం గీ_ర్టించు $ టమ కంసునిజంపి తల్లిని దండ్రి బంోధనమునుండి [కద 
ముక్తులంజేయు కము గొనియాడుటయును జనులకు. చెలియు విశీషయములె 

తే, యట్లుకావున నీపని $ సార్థకముగ, నొనరుపం దగు; మాగధు $ నని వధించు 
కార్యమయ్యది బవ్యార్థగగ ణసుసాధ,నమగుం జై ద్యాదివధసాభ$నమగు శెన్న . 

క, జనపతుల వూరషసుకృతము, లనూనగతిచే సలించు 1 టడి హేతువుగా 

సం రాజనూయం, బనునది నీకఖివుత మగు 1 నర్ధం విడెడున్. ౧౦ 1297 

Sia 

శనిమి త్తం పరమిశస్య విశ్వసర్గనిరోధయోశ, ; హిరణ్యగర్భ శ్శర్వళ్ళు కాలస్యారూవీణ స్త స్తవ.” ౮, 
ఆని మూలము, 
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చ. కనుక నె ముందు ధర్మసుతుం $ గానంగం భోందగు నంచు నామతం . 

eo 

బని సకలార్థసిద్ధిదము + వోరితరంబునునై న వాక్కు_ జ 

క్క_నిగతి నుద్ధవుండు పలుకక విని దేవమునీంద్రుం డందునొ 

ప్పు నిఖలవృద్ధయాదవులు 1 పుష్కర నేశ్రుడు కృష్ణుడయుం గడున్. ౧౧ 120 

. అనుమోదించిరి మేలన్కియు నుతించి; రనంతరంబ $ యురగాశళనశే 
తనుండు భగవంతు. డఖలంబునకుకా నాథుండు నగుచుగబొలి చెడు హరియున్ 

గురువులయనుజ్ఞం ₹కొని, కరిహయరథప_ట్రివితతిం + గడువడిం గూర్చకా 

సురనాథ ప్రస్థమ్రున, కరుగకా దారుకుని జైత్రు + నళ్ళి యితేరులన్, ౧౨ 1300 

పురికొలిపెం ద్వరం జనా, సరసిజ నేత్రు ండు జ్యేష్ట్ఫ్టుసహజన్గు యదూ 

త్క_రనాథు( గొలిచి వారలు, సరియగు 5 సే క్యార్యమనుచు + సమృతింజూవన్. 

. అరిజననూదనుం డగుట 4 నవృ్వయనంబున వేడ్కంబూని సుం 

దరులను బు, త్ర సంయుతిని $ దాసీక లట్టు లె నసెవకుల్ మవో 

బరికరయు కో గొల్వ రథీవరర్ణిము లెక్కల వేగ ద్వారకా 

పురమును వెలడంబన్నిచి + పూజ్యమనస్కు-ండు డారుకుం డొగిన్. ౧౩ ' 18302 

గరుడ శేతన మెత్తి $ తురగవర్యంబులం బూన్ని తెచ్చిన రథం$బుం దమినెక్కె 
స్యందనద్వివరా$క్వపదాతి సాదినాయక బృందభ యద మై | నట్టిస్వీ య 

బలములు బలనీ త౯ ౪ గొలుచుచు రా ఛేరు లానకములు మృదం$గాళ గోము 

ఖములులో నైన వాదములు ఘోషింపంగ నాధ్వని దిక్కు లోనలముకొనంగయ 

. బయననుయె్యను శ్రీ శ్రీహరి 1 పట్టణము, నుండి వెడలె బాలి వ్రత్యక$ మొప్ప వెలయు 
భీష్మపు త్రి వ లోనగు $ వెలందిమిన్న , లవుడు ప్రా, పా జేళు వెనుపంటోనరగుకోర్కి 

నరయానంబులం గొందటు, పారణ్యశిబికంబులందు $ నెలమిం దురగో 

త్క_రములః గొందటు పోయిరి పురవరమును వెడలి యాత్త $పుత్రులతొోడన్, 

. అనువమవ స్తమాల్యముల 4 నాభరణాళివి లేపనంబులకా 

దనులతికల్ వెలుంగ వనిీీతామణు వేగం గరంబులందుం జ 

.ర్మృనిశితఖద్దముల్ వెలయ 1 మానధనుల్ ఛటపుంగవుల్ _త్వరం. 
జని రలవామనే త్రల నెసం గెడుశ్రద్ధను గాంచు వేడుకన్. ౧౫ 1805 

* అతినలవెంట దానసికలు $ నచ్చరలం బురుడించు వెళ్వసం 

తతియును నేవకుల్ బసవ ధంబులం బొచ్చెడుభూనణంబులకా 

. జతనము మోట దాల్సీ మహిగీహషంబుల నష్ట ములక గెంరేబుగో 

తతిని ఖరాళ్వతర్యళి నతాంతముదంబున నెక్కి శ్రీహరిన్. ౧౫1 . 1306 
. వనుకొని పోయిరి కొందటు, మనుష్య వావ్యంబు లెక్కి_ +. మమత జనిరి' వే 
యనువమ శకటంబులవై ౧ జని రొకథొొందలు 'మునీంద్ర+సం ౦ స్తుతు వెనుకన్ . 
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es వారివెంట నేవకులు శీరతృణవంళవస్త్రములు మొదలగు శిబిరాదడిసాధథనముల 

బలీవన్చాదులవై నిడుకొని వెడలిరి. మణియు' నానేనాసముదయంబు తుముల 

. ధ్వనులు వెలయ భూరితరధ్వజవటచ్భత్ర, చామరములును దివ్యాయుధములు 

నాభరణములు ముకుటంబులు కవచములును గలిగి పట్టపగటి వెళం. దిమితిమింగి 

లాదిబ్బహన్మ త వ్రింబుల చం గ ల్లో లములు తటంబుల నావరింవ భానుకిరణంబులు 

పై వ్యావీంపం బ్ర, కాశించు మవోర్షవంబు చందంబున నమరియుండె నంత. ౧౭ 

. మునిపతి నారదుండు హరి 4 ఫూజితుం డై పరమేశు నిశ్చితం 

బు నెజటీంగి సంతసించి పరశవూర్లుని దర్శనలాభ మెన్నుచు౯ 

దనవగు నింద్రియంబులు ము+దంబున మనడం జిత్తమందు వం 

దనములొనర్చి యభ్రమునం + దాం జనియెం గమలాతుం బాడుచున్.. ౧౮ 

. హరి భగవంతుం డంత నునుీజాధిపదూతను గాంచి నీమదిం 

బొరయకు భీతి భ ద్రమగుం 1 బొ మిక మాగధుమ్రుందం జేయుదుకా 

ద్వరపడి యంచు. బంపంగ నోతండును బోయి యబెట్లు సాగానో 

ధరణిపతీంద్గసంతతికి 4 దాయక తెల్పెను వార లుబ్బంగన్ . ౧౯౪ 12310 

వారును బంధవిము క్రిం, గోరుచు హరి యెవ్లువచ్చు * గ్రూరుంగృతఘ్ను క్ 

బోరి వధించునొ యంచును, గోరికం బరమేశేేం జూడయగోరుచు నుండన్, ౨౦ 

శ్రీశృష్ణుం డాన_రృసౌవీరమరువినళ ననామక దేశంబులం గడచి మణీయునందందూం 

| బొడచూవు, పర్వతంబుల నదులందాంటి వుర గ్రామ వ్ర జాకరంబుల ను తరించి 

యవ్వల దృషద్వతియనుమవోనదిని బవుమానపూర్వకంబు గాం దరించి 

సరస్వతి హోదిని ను త్తరించి పాంచాలమత్స సదేశంబులం గడచి యింద్రప్రస్థ 
- 5 గ 

" 

నగరంబుం జేర నరుదెంచుటయు, ౨౨ 1319 

సామానర్థినరులు చూడల, నేమాడ్కి_6 దరంబుగాని $ యీాశుండు వచ్చెం 

'క్రైేమమున నన్న వార్తను, భూమిాశుం డజాతరిపుడు. 1 పొంగా౯ వినుచున్. 

సోపాథభ్యాయసుహృ  త్తముం డై పోయి౯ హరిని గనంగ 1 నఖిల ప్ర కృతులుక౯ా | 

శ్రీసతిం గనుకోరికతో, "వే పరివేష్టించి రాలు 1 వేదథ్వనులున్. ౨3. BI4 

. గీతముల' నాదములును మిక్కి_.—లిచెలంగ 

F పాద్యఘోపము 'లెళ్లెడం $ బర (బాణ 

nt 

ము, 
" 

“f. 

ళో మే 

యుతములౌ నింద్రియములట్టు $ లతిముదమున ల న 

నాహృషీకేశు చెంతకు 4 నరిగి యచట. ౨౮ ర Bl 

వనజాతుం గని న్నే హభారమున. సస్వాంతంబు విక్లిన్నతం _ . 

గనంగా న్నీ గతముండు శ్రీహరి వురిం | గాలంబు దీర్ధంబు వు 

చ్చినవాండాట నవీనదర్శనము సోశ్చింతంబు నీవచ్చిన 

శాం-భాగ=60 
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ట్రనుమోదంబున గన్బ్సడం గనుచు నావా! యంచు? గౌంలేయుండున్, ౨౮౯4 

క. మరల౯ మరలం ప్రీత్సి స్ఫురణము గన్చజెడు నట్టి 4 పోలిక నానే 
పషరతిం దృ_ప్తిం గాంచెను, ధరణీశుం డంత వనజదళే త్తు నటన్. ౨౫ 1817 

చ. నీరికిం బ్ర యాలయం బగుచుం ? జెల్వగుగా త్రి తముతో వెలుగ నా 

దరమునో గాంచి యాతనులతకా గయిజంటను  గౌంగిలించి ని 

ర్భరగతిం గన్నులకా సఖునికరాక ముదశ్రుకణాళి నిండ గ 
గురు తనువెల్ల నిండ మూీకుందుని నచ్యుతుం జ క్రి గాంచుచున్. ౨౫ 

లే. లోకవృత్తాంత మెట్టిదో 4 యేకరణిని 
దెళేయకయె యుంజెం బావని $ జలజనయను 

మాతు లేయుని నతిశయర ప్రీతిం గాయి 
పీంచుకొని సున్మె తంబు లోలిం జెలంగ. ౨౬ . ‘1819 

క. ఆనంద బాప్పృములుం దన, వౌ నేత్ర ములం గలంవ 1 నశ్సే నిలీచె౯ 

. శ్రీనిలయుం గవలు విజయుం, దరూసనతమి న్నీగ్గతముని | నొప్పుగం గనుచున్, 

క, ప్రమదా శ్రోకణముల౯ నే త్కేములకె కలంగలల బరోరంభణమున ను 

_త్రమలాభ మొందం జేసిరి రమాధవుం డంత ధర్మ 1 రాద్భిములకున్ . ౨౭ 

.. వందన మొనరించి 4 వాసవిం గౌగిటం జేర్చుళకొంచుం గవల$చేత వంద 

నము చేయ(బడి వారిం$ బ్ర మదమునం దేల్చె బ్ర శ్రాషాణులకు వృద్దీ రాజి కుచిత 

మగురీతింగా మక్కి యవల సృంజయ శేకయులు ౫ వపభూమిపీతోలును వేడ్క 

దొ బవ్యుమానింద $ దా వారి మన్నించె మాగధసూతులు 1 శాదివిజులు 

"లే, వినుతిచేయంగ విధిగ దీ+వింప వంది 

జనులు శీ ర్రీంస నెంతయు 4 సంతనీంచె 

శంఖపటహమృందంగవంగశ ముల వీశి 

యలను బేంబూని గాయకుల్. $ హరిం బొగ డిరి. ౨౯౮ 1322 

మ. అరవిందాకుని దివి గాథలను నోయ్యంబొప్పంగా నర్తకుల్ 

పరికీ_రించుచు నాడి; రిప్పగిది నా్రభవ్యోత్హ సృమన్లోకుండా 
పర మేళుండు సుహృ_త్తముల్ వెనుకొన౯ 1 భవ్యాత్తులా మానన్రల్ 
సరి లే రంచు నుతించుచుండ రుచిరీస్థానీయముం జొచ్చె దాన్. ౩౧ 1828 

మ. ఫురమార్ష్దంబులు గంధనసీంధురమదశనూ ర్జు స్టిద్భవాంభ రకణో 
= తృరసంసి కృములై చెలంగె మజీ వి; ప్రెల్నడ్డ గజ వ్రాతబం 

ధురమె విటకతోరణావళులతో $ నూత్న ప్రభం బొల్చి క 
ర్భురకుంభ ౦ంబుల నొప్పుగుల్కుచుం దాం $ బూర్వర్య మప్పట్టునన్. 3౧౪ 1824 

చ. వనితలు ఫూరుషుల్ రుచిరశవారిని స్నా న. మొనర్ని మూల్నమిం 

ce 
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తనందగనటి వస్త్రముల $ నర్వ విభూషణ రాజి నెంతయుం 

దనువులు చెలు(మిోాణుి సుమ+దామములుం గలవంబు లొప్పంబ 

_క్తనము నలంకరించి హరిశదర్శనలాలసచిత్తు శై లె తగన్. ౨౨ 1325 

*సీ, ప్రతిగృహంబున దీషవం కుల పెలింగిం వృసవముల్ లోనగు 4 బలులు చల్లి 

వురము నలంకరిం+చిరి పారు ల_త్తతీం బ్రైలతిసద్మ జాల మాళర్లములనుండి 

పరిమళ మిళిత ధూ$పముల ధూమములు వెల్పడుచుండ రుచిర మైకడుం దన ర్చ 

మణీయు( బతాక లాగమందిరంబుల నె త్తంబడయుండ “ఖరముల $భ వ్యరజతే 

"లే. మయములై గేహములయందు 4 మలయుచుండం 
బైన బంగరుగిండ్లు నాం పూనియుండ 

ముద్దుగులికెడు నప్పురి $ మురహరుండు 
కనియెం గన్ను లపండువు $ గా వెలయంగ. 33 1326 

చ. మనుజులు నే శ్రృపాత్రముల $ మంజుతనుద్యుతిం గ్ల గోల నర్లు రడ 

వనరుహనే త్తు డప్పురికి $ వచ్చె నటంచొగి నాలక యిం. 
తనందగనట్టి స సంతసము$నంది ప డంతులు శొమ్లుడుల్ తమం 

తన విడిపోవ జాలు బ్ర మశదంబునం బోణసుక్షుల్ క్ర మంబునన్. 3 3౪ 1927 

ఆ. ఇంటిపనులు మాని $ "ముంవుగుల్కెడు తల్పుమందునున్న పతుల $నళ్టె వదలీ 

సకలలోకనాథుం 1 జక్రిని జూడ రాట్సథము జేర నెలమిం $ బాజీ రష్పుడు. 

క. చను దెంచి పూవుంోంయులు, సనకాదిమునీంద్ర నిత్వసన్ను తుం గనువాం 
ధను మేడలెక్కి యట స్యందనదంతిపదాత హయవిశతతి నిబిడం బై. 36౪ 

క, పరికింప సంతసంబున కిరవై తగుమార్లమందు 1 నింతులతోో శ్రీ 
హరివచ్చుచుండం గాంచిరి తరుణేమణు లంతం గుసుమ$దామము లెలమిన్. 

ఆ. కృష్ణ్యుపె "వన. జల్లి $ హృదయంబు చేతనే, కెౌగిలించుకొనుచుం $ గ మ్స సున్ 

. తమును గనూడియున్న్శతళుకుంజూవుల సాగ, తము నొసంగి రంతేగ! యి మదలెల . 

చ. నరపతిమార్షమందు నుడూనాథునిగూడి చెలంగు తారకో 

త్కరమును బోని శ్రీహరి నిశతంచినులం గని యిట్లు పల్కి. రి 

తరుణులు పూర్వజన్మమునం $ దత్సరతం గని యెట్టివుణ్య మె 

వరుస నొనర్చిరో కద? నచా! సనవచ్చును దాని నెంతయున్, 3౫4 1882 

క 

చ. పురుషలలాముం డై నహరి $ పొంకముమోణి నుదారవాసయు 

బ్నీరుపమచారుదృష్టికళ 1 నెమ్మి నిగుడ్చుచు వీరినేత్రవం 
కరుహము లెంత" సంతసము $ గాంచయగం జేయుచునున్న వాడు ని 

_ర్భరసుఖ మబ్బుపుణ్యముం బు$రంధ్రు, లు వీర లొనర్చియుండుటన్. కె 13939 
Wy 

* “ఉద్దీ ప్పదీవబలిభిః |ప్రతిసగద్మజాలనిర్యాత భూపథుచిరం” అని మూలము. 
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చ. అని వినుతించుచుకా మిగుల $ హర్ష మునొందుచుం జూచుచుండ.: బ 

_త్రనముననున్న వెద్దలు సోతంబును ఫీల్చ్పము చేత జీవనం 

బొనరుచు వారలందును మహో త్రరులు౯ బలుతాన్రలందు శీ 

వనరుహనేత్రునిం దజీసి + వర్హ్యశుభావహవ స్తుహస్తు లై. ౩౭ 1334 

చ. హరిని సపర్యలం దనిపి 9 యాత్మ మవాఘముల౯ తణంబునక్ 
- బొరిబొరిం దూలంబేనికొని $ ఫపూజ్యమనస్కు_లు గాం జెలంగ్కి రం 

సరనీజనేత్రు. డంత నృహస_త్తమసౌధమునక౯ వనీంచువా 
రురుముద "మొప్ప వీశ్షుణము 1 లొయ్యన విస్త ఖతి గాంచిమించంగన్ , 3౮1 8పె్ 

తై, సం భ్రమంబున నెదురుణా 4 జని సపర్య 

లొనరుపం గృప్పమూ_్రి యాశ్రయుర్వినాథు 
._ మందిరంబు. బి, వెశించె $ నిందిచేళుం ,. | 

బ్రీభువనేళ్వురుం గాంచి కుంశతియును మదిని. 3౮౪ " 1396 

క, తనయన్న కొడుకువచ్చెను, దినముల కిన్నా ళ్ల కనుచు $ ద్రిగుణిత మోదం 

బున ,ద్రాపదియు సుభ ్ రయుం దనవెంటకా రాగ లెచిీతత్సరతేదగన్. 3 ౯ 

లే. ఎదురుచని కౌంగిటం జేర్చి $ కృష్ణు గార 
'వించె; రాజగుధర్మజుం శ డంచితవిధి 

నీర రం చ ౦ దు గోవిందుశని౯ గృహవర ం “2 

నపినకుం గసేడొ,ని వచ్చి పృగీమోదవశోత. 3౯| ss 1388 

క. ఆతిథ్యమందు శాస్త్రం, చేతీరున ముందువనుక 1 లివి యని తెలిసెలా 

'వేశతమునం దొంగునాదృతి, నాతీరును మజుచి యొటభ్రైా[యవ్చనిం పీ్చన్. 6౮01839 

సీ, హరియును దన మేనయ_త్తయా కుంతికి దనకంళెం బెద్దలై $ తనరునట్టి ' 
. వనితలకు౯ా విధోవందన' మొనరించి (చ్వావదియును సుభ ద్రయును (మొ "మొక 

' నామోదమును బొందెశన_త్తయాాకుంతి యాజ్ఞోపింవ చా పది?చ క్ర కథక 
|) 

సాధ్వులౌ రుక్ష్మి శసత్యభామాభ ద్ర లనుముటిజాంబవ+తినినే లత 

లే, 'ణాఖ్యం గాళింది మితృవిందాఖ్య నాగ్న 
జి_త్తి మటివారితోడ వోచ్చిన కళత్ర, 
ములను దక్కినవారి న$ీమాల్యవ స్త్ర 
భూషణాదుల నలరించెంశ బూజనముల, ౮౪౩3 1340 

వ, నృవతియుం గ్రొ గొ రత్లకొత్త తలయి $ నెమ్మిని చెల్పెడువూజలకా మవా 

ర్లి వతిసు సువూజితొం, ఫ్ర సరసీరుహ యుగనిం గృష్ణుం దన్నెం ద 

త్కృపకును బాత్రులై న నచిగవేశు లక్షల” భ టనేవకాళకి౯ 

సపరికరంబు లై వయ స్ట సద్మ ములక న వసియింపం గనా ర్చెం దాన్, BE 184 
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క్ర 

తే 

న్, 

హరితరుణీ రత్నములక్కు సురుచిరసుఖయోగ్యములయి $ శోభిలుసాథధో 
త్కరమును జూ వెను; శ్రీవార్సి సురనాథునితనయుం గూడి $ సురలునుతింపన్. 
నివనిం చె నవలల ఖాండవమను నారామమున థభీనంజయు( దృపుక 

సవిధి నొనరించి మయుండను, దివిజారులశిల్పి యందు. 1 దెగక బ్రదుకంగన్ .. 

ఒనరించి వానిచేతనె, మనుబేంద్రున శెల్ల విధుల $ మహితం వై యొ . 

పీన దాని సభను దివం,బును జక్కంగంబేయయంచి + బుధులు పాగడంగన్, 

. ఒసలె నంతం గృష్షుం 4 డుర్వీళునకుం బ్రియ, మొనరుపంగం గోరి 1 యురురథంబు 
నెక్కి. విజయుంగాడి 4 వెక్కురు రథికుల్కు బలనీఠరాంగ గ్రీడ $ సలుప్రుచుండి. 

అందందుం దిరుగుచు సం, క్రందననందనుండు ప్రీతి $ రాజిల్లం7గ* 

నందుండెం గొన్ని నెల లానంద మె తనరూపమగుట 4 నై జ మహిమచన్, ర౬ 

i 
డెబ్బది రెండ వయ థ్యాయ ము, 

అరి ధర్మరాజు హరికి, రాజhూయయా ము సేయుంతలంపుం చెలుపుట. లత 

అని తెల్సి యాపరీత్సు జ్ఞైనపాలున కవలీకృస్లు+చరితముం డెల్పం 

గనుబూని శుకమహాముని, వినవయ్యా! యొక్క_నాండు $ విప్ర ప్రవరుల్. ౪ 
. మునులును రాజు లూరుజులు 1 భూరివరా క్రమ మొప్పు నోదరుల్ 

తనగురువుల్ స్వవంళ్ మునం దద్దయు వృద్దులుగాం జెలంగు మే 
యు ® ల 

దినివతు లక్లై బాంధవులు $ దీనుల బ్రో చెడుజ్ఞాతులుక్ సభం 

'దను(గొలువంగ ధర్మజుడు $ తాం బలికె౯ా హరిం గాంచి భ_క్టితోన్. ౧4 1348 

. సభను గూరుచున్న 1 మ్లిపాలక ప్రభృ,తులును. శ్రుద్దవినంగ $ జలజనాభ! 

. యజ్ఞములను మేటోయగు రాజసూయంబు, చే ద్వదంళ జులయి చెలంగు సురల, 

ఆశాధింపం బూనెదం గోరిక నిద్దాని సుంత 1 ఫొఅంత గనకయే 

యేరీతిం గొనసాగు నొ, శ్రీరమణా! యట్లొనర్చు 1 శీ ఘ్రమె దయలోన్, 31860 
. సరసిజనాభ! నీీసురుచిరపాదుక లశుభముల్ నిరసించు 4 నట్టివాట 

నవ్వానిం దనువున 1 నర్చింతురో మది ధ్యానింతురో భాషితములం బ్రతిం 
గీ రింతురో వారు 1 కేవలము క్షినేగాక వాంఛితముల6 $ గాంతు రమల 

తమచిత్తులౌదు ర_త్తమకార్యముల వాని నొనరింపనేని భూ$పో_త్తములయి 
తగియు నా మేలుపొందంగం $ దగరు సుమ్ము, కాన నో దేవదేవ! లోకమున నిందు 
ఛవదమలపాదకంజముల్+భ_క్రివాజంగొలువ నమరు ప్రభావ విశట్లలరుననుచు, 
కనుంగొంద్రుగాక! మానవు, లనయము నీవిషయమును మీవహా త్తమ మనుచు 

'మనములం దలంత్రు గాక! భ్కువననాశా! సృంజయకురు శ వసుభేశులలోన్. ౫ 

మ. నినునేవింపని వారలెవ్వరొ భర౯ 1 నీనేవ చేయంగం బూ . 



478 శ్రీ తోండవకృష్ణభాగ వతము 8, 

నినవారెవ్వరొ వారిదైన స్థితిని౯ 1 నీవిప్పుడే తెల్పు; మో 
ఘనరూపా! సమదర్శనుండవయి లోక స్థాఖిల ప్రాణులం 

దును నాత్మప్రభనొవ్బి సర్వగతులం1దు౯- నీ వెయై యొప్పుచున్. ౫ 1358 

ఖర్, స్వసుఖానుభూతినిం దగ వి,లనసీల్లుచుక్ బహూమన విశలాసమున౯ా లో. 

cir 

కసమితి వ రించెడు న్కీకసఖుండు సఖుడ౯ా విభద +) మరయం గలదే. ౫. 1854 

నేవించుచు నిన్నెప్పుడు భావించుచు నున్న యట్టి శ భ కులకు సదా 

నసవానురాప మగుఫల్క మావిబుశావనిరుహంబు $ ననుకంపవలెన్, ౬ 1885 

మనమునంగప్రేన వాంఛల, కనురూవం చై నరీతి $ నమరుచు నుండు౯ 

మనమున వైషమ్యము నీకును గలుగునె యెప్పుడైనం4 గువలయనె శ్రా! ౬౪ 

. ధరణీశుం డిటుపల్క_6గా విని పరం$్థఛాముండు శ్రీకృష్ణుం డో 

యరిసంఘాంతక! నీదునిశ్సితము సమ్యక్పద్ధతిం బొల్చున 

ధ్వరవర్యం బిది నీవొనర్చినం గడు౯ $ భద్రపృదంబై మనో 
హరమా కీ_ర్థిపొసంగు నయ్యది భర్ $ వ్యాపించి రాజిల్లెడున్, ౭ 1857 

. క్రృతురాజం బిదియా సమ స్ఫవిధులం 1 గ ళస్వాణదం బై తగ౯ 

బితృదేవాళికి మౌనివర్యులకు నీ? వెంపు౯ా సదా వర్ణిల౯్ 
మతులం గోరెడుమాకు భూతముల కాశనందంబు గూర్చం దగుకా 

మతిపాలప్రకరంబు నొంచి యళముకొ $ సిద్ధింపంగా నెళ్లిడన్. ౮ 1358 

జగమంతయు. జక్కొ_ంగ వృశగతముగా నుండంబేనీ + సంభారములం 

దగుభంగి౯ా సమకూర్చంగం దగు నుద్యోగులను బంచి $ తత్క__తువరము౯, ౯ 

సవిధిగ నొనరింపుము భూూధవుల జయింపంగ శ_క్టితగు నెట్టనుదో 

భువనాళిపాల కాంశో,ద్భవ్రలగుదురు సుమ్ము నీదు $ తమ్ములు వీరల్. ౯౪ 1860 
అకృతాత్తులకు గల $ నలవియేగాని నే నాత్మ వంతుడవయి శ యలరునీదు 

. వళముననున్నాండ 1 భ!క్షుడవగునీకు సాధింపందగని చేశచందమునను 

కః 

గల్టునే; నన్ను నిగక్క_ముగ నమినవాని ేవుంజేయైనను $ చేజమునను 
యళమున సంపత్తి + నతులనేనాదికసాధనంబుల న దే$సరణి నై నం 

. జెనకంజూలరు రాజులు $4 నిను. జెనకుదు 

రనుట యవహాస్య్థ భాజనంశబగును గాడా 

యనుచు భగవంతుం డాజ్ఞ నీయంగ వినుచు( 

బ్రీ తుండై .మోము(దమ్మియు $ విరియంబాటు. ౧౧౮ . 186] 

హరిలేజంబున నెంతయంం' బరిపూర్లులుగాం జెలంగు$ ఖ్రాతల నెల్ల౯ 
బరికించి దిగిజయమున, బరమాద్భతి గాంచంబంచెం 1 బర మేశాజ్ఞన్. ౧౨ 

* “నబ్రవ్యాణ సృ పర భేదమతి స్తవస్యాళ్ ” అని మూలము, 
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నీ సహాబేను యామ్యుది?ళ య జెలంగుస్ఫంజయ భూమిపాలురతోడం 4 బోరం బంవె 

నకులుం బశ్చిమదిక్కు1నకుం బంచె నష్టను ను_త్తరదిశశేగి $ యుర్విషతుల 
నోడించి రమ్మని 1? యొప్పువి=జంగం బంచె మాత్స్యశేకయులను $ మద్రకులను 
గెలిచి రమ్మని ఖీమోబలుండైన భీమునిః ఛ్ర్యాక్కునకుం బంచె $ వారలెల్ల 

ఆ. ధర్మ రాజునాజ్ఞం దలందాల్చీ యాయాయి, చెసల కరిగి యందు నెసయ వీర్య 

మలరనున్న భూమిశవుల "ల్సి తేజంబు, వెలయ యజ్ఞదీ కుం 9 ౫లన్ఫపలికి.౧ 3౪ 

క. ధనరాశిం దెచ్చియిచ్చిరి, మను జంద్రుం డంతే నృవవిశమర్షనదీతు.౦ 

గని యున్న జరాసంధుని, ననుజాతులు ne కునికి $ నా ర్టీం గనయన్. ౧౪౮ 

క, వనజాయుం డెటీంగి ఫూర్వము, తనతో నుద్దవుడు వాని $ దండించువథం 

బును దేనిదెల్చె దానిన్సె వినిపించె; ననంతరంబ $ భీముడు నరుండున్. * ౧౫ 

చ. హరియును విప్ర వెషముల $ నల్లన దాల్చి జరాతనూజుం డే 

పురముననుండు నచ్చటికిం 9 బోయి రదొవ్వు గిరి వృ జంబు నా 

ధరణి. చ్రినిద్దమై నీరులం $ దద్దయు మించును; వీర బిట్లు భూ 

సురవర వెషముల్ పొలయం 4 జొచ్చి గిర్మివ్రజవ_త్సీనంబునన్. ౧౬ 1866 

oie . అంతకిపురంబులేయందుండి గృహ మేధి ధర్మంబునడపుచుం $$ దనను జూడ 

నరుగు దెంచినవారి 1 నాతిథేయంబున సత్క_రించుచు విప్రశసత్తములకు 
హితము గోరుచు నున్నశమీతివపూజ్యుని జరాసంధుని జూచు ను4త్సాహ మలర 

శ్రాహణవెషముల్ 1 వరిథవిల్ల గం బోయి యాతిథ్య మొనరించు 4 నట్టితతీని 

తే. చేర యోభూవింపాలకా! $ దూరదేశ,మును వదలి నీదుకడకు వోచ్చినయతిథుల 
. మగుదు మేమట్టి మాకోర్కి_ 1 దగ ఫలింవం చేయ నీకును మేలగు $ సిద్ధ మిద్ది. 

క. ఓరువు చక్క_ంగం గల్లిన వారికి దుర్మర్ష మెద్ది $ వసుధం .గలుగు? నె 

వ్వార లసాధువ్రలో య,వ్నారి క కార్యం బచెద్దీ! $ వసుశాధీళా! ౧౮4 1863 

క. దాతలకు నదేయము గలదే? తలప సమత్వదృష్టి $ యెసలౌడు సాధు 
చ్రాతమునకుం బరు డనలూా, నేతటినేం గలండె? యులుంగశనే యిది రాజా!౧౯ 

మ. జను. డెవ్వాండు సమర్థుండయ్యు స్థిర మేశచందమ్లునం గాక యుం 

డిన యీదేహమువేత సద్వినుత మె శ నిత్యంబునా సద్యళం 

బును జేకూర్చుకొనండొ నింద్యుండనంగా 3 భూలోకనుం దాతండే 

“యనంజెల్లు౯ మణీ శోచ్యుం డొక్కయతండే $ యాంజుమ్ము యోజించినన్ .2౦ 

శ, “కిం దుర్మర్ష ౦ తితిక్షూణాం కమ కార్యమసాధుళ్ళి, కిం నదేయం వదాన్యానాం కశివరన్సమ 
దర్శినామ్” ౧౯. అని మూలము, 



450. శ్రీ "'తాండవకృష్ణథాగవతము [ఈ 

*నీ. విను హారిళ్చం,ద్రుండక మను జేంద్రుండుక- రంతిదేనుండు నుంఛవృశ త్తిని జెలంగు 

ముద్దలుండను వి పృ4ముఖ్యుండు నిబియును బలిచక్రవ_ర్రియు $ వ్యాధ కలర 

వమ్ములు లోనగు $ బవుసంఖ్యులగు వార లధ్రువమైన దేశేవామున దీన 
శాశ్ళత మైన మోవమును బొందిరి గాదె యనుచు యాచించిన' 1 నాజరాత్త 

ఆ. జుండును వారింగాంచి 1 సుస్వరమ్ముల 'దేహృములను నారిరాపీశడులం గలిగిన 

యట్టిగులుతు లున్న కీయ వ్యా(రి ముంచేత్కులను తీతీశబంధుశలనుగ నెటీంగి. ౨౧౪ 

క మున్నే వారలం దాలన్ని యున్న ట్లు లెటింగి యాత్మ క నూహీంవచెను,ు వీ. , 

రన్న క్ నృవబంధును లే ల్క సన్నుత భూ దేవవేపశశాలురు గాంగన్ . ౨౨౮ 1872 

క. చనుదెంచినారు వీరల మనములం గలవాంఛ యెట్టికమాడ్కి_గనే యు ) 
న్నను లేదనే యిత్తును, దనువిది దు _స్తస్థజ మెయైనం $ దమి వేండినచోన్, ౨3 

క, కాదనకయె లేదనకయొ యీందగు నంచొనంగువాయడ 1 నిది తుచ్చమగుం 

గాదే, పూర్వము శ్రీహరి, భూదేవప,నర వేషశమున వచ్చి బలిన్, ౨౩4 1874 

క, యాచించిన నిచ్చెద నని యాచితిమిటంగం బల్కి $ యయ్యది స్వ శ్రీ, 
నేయునదియైన సఫలం, బై చనంగాం జేయం గీ_ర్డి $ యతినిర్మలమై. ౨౮ 1875 

క, నలుదెసలకా వ్యాపించుట, తెలీసీనదది కాదె నినమె $ పతిజేంద్రుం . డతం 

డలవిక్షువు ద్విజ పెషం,బలరంగా వచ్చితనదు ఫె నై శ్వర్యంబున్. ౨౦౮ 1376 

క, తా నవహరించి యింద్రున, కీనెంచుట మదిని జక్క $ నెజిగియు నొరులీ 
దానము వానికరంబగు్క గాననె యీవల దటంచుం $ గడశం బలుకన్.. ౨ 

క్ర -లెక్కింపక తనవల్కుును, దక్కించుకొనంగ భూమి$శదానముం చేనె౯; 

నిక్క_ముగా( దలపోసనిన, నాకె ,_వడినే నశించు 1 నీచేవామ్లున్. ౨౫|| 1878 

ఆ; విశ్వసించి భూమిోవిబుధుల కొజకుగా, తత త్ర బంధు నాకటం $ గడు శ్రమించి 
యమలతరయళంబు 1 నార్జింవ నొల్ల (డే నతన (బ్రదుకువలన + నగు నదెద్దః ౨౬ 

చ. అనుచు నుదారచిత్తుడగు | నాధరణీశుండు వల యంతనా ' 
వనజదళ "ము నర్జునుని $ వాయుకుమారుని గాంచి విప్రులా 
ర! నియతి మారుకో"రెడు వశరంబుల నింకడుగుండు మూర్గమే . 
మనమున జంక కిచ్చెద సీమ _స్తవిధంబుల నెంచి యంచనన్, ౨౭ 1830 

చ, హరి భగవంతుం డి టనియె $ నల్లన నోమనుశేం ద్ర! ద్య్భంద్యసం 

గరమునొసంగు సమృతము గాం దగునేని రణంబుం సో నీ 

దరికరు దెంచినట్టి వసు$భాప రిపాలకు లే యటంచు మ 
. మృరయుము, యన్న కాంఠుందగు $ నర్భుల మై యిట'రాము నిననన్. ౨౮. 180] 

గం * కవ హరిళ్చంద్రొ దోరంతి దేవ ఉంఛవృ త్తి శ్శిబి ర్చి” అని 'మోలమ్స్వు, “ఉంధవృ్త త్తి ముద్దల! 

ఆని వ్యాఖ్య. sty, ల? జ ల 



౭౨.] దశమస్క.ం౦ంధము. 481 

చ. ఇతండు వృకోదరుండు మనసు జెంద్ర,! వృథానుతుం డష్టునుండు వీం 

డితని సహోదరుండె యని $ యెన్ను ము వీరల మేనమామకుకా 

" = సుతుండను' నీదువై ర మధుశనూదనుండం జుము నన్నె.టుంగు ము 
చ్యుతునిగ నన్న మాగధుం డొ+హో! యని బిట్టుగ నవ్వి యంతలోన్. ౨౯ -- 

క. భరియింపరాని క్రుుధ ఫీ,కరరవ మొప్పంగ నిట్లు $ గాం బల్కెను సం 
గర మిత్తు మందులా ఠా, పరిగ్రహింపుండు మట్ెక్క_ పల్కు వినుండీ! 30 

ఉ. సంగరమందు సుంతయును 1 శౌర్యము. జూవగలేక భీతిచే 
తం గడుందూలి స్వయపురోతల్ల జహా మథురం దొజంగి యే 
యంగద నీవె దిక్క_నుచు $ నంబునిధి౯ శరణంబుపండి యం 
దుం గలకాల ముండు నిను 4.దొంగనుగాయగ నెజీంగి యుండియున్ , 3౦౪ 

ర. నలువనురు నవ్వంగ నీతోం గలహాము నేయంగం బూనం + గాం దగునే; మి 

క్కిలి సత్త హీను డీడునం దలంయగ నీయగ్ధునుండు + తగండు సముండనన్స్?. 

క. కనుకళొ నాతో యుద్ధం, బును జేయ ననర్హుండౌటం $ బో రొనరింపం 
- గనుబూన వీనితోం బావని యాతడు నుత్సమానశబలశాలి యగున్, 3౨ 

చ. అని వచియించుచుకా ధథయదమా గద నొక్క_(డు వాని కిచ్చియిం 

కశ నొకడు తాను చేకొని నోకామజవంబునం బూర్చహిస్థ్రలం 

బునకును బోయె; నంత సమశభూమిగ నున్న రణాంగణంబున౯ 

బనిగొని వీరవర్యులగు $ వారిరువు ర్వడి నొక్కరొక్కనిన్, 334 1887 

చ తలంవడి యుద్దదుర్శ దులు 4 దారుణసంగర కేళియందుం చీ 

తులు నగుట౯ బవిడ్యయము$తో సరివచ్చు గచాద్యయంబునకా 
బలుగతులా స్కవహోరముల 1 బంతము లొవ్పంగం గ్ ట్టుకోొంచు మం 

డలగతులకా విచిత్ర, ము లోనందగు నట్టుగ సంచరించుచున్ . 36 . 1888 

క. వలపట. దాపటగా న్వేచ్భలువిాజం జరించుచుండు $ సమయమునందు 

సులలిత నాటకరంగ, స్థలమున నటులాడు నట్టోచంధం బొనవ్పెన్. 3౫. 1889 

ఇత రెతరమ్థు వ నజ, స్వీతయము దార్కొనినయట్లు $ దిపములు దంత 

ద్వితయముచే డీకొనియెడు, గతి వారిర్వురును ఖతకరముగం బాశన్. 3౫ 

లే, చటచటాళ్ బ్ల మొక్క_టి + సంభవిల్లై; 

' నంత వారలు భయదగఫదాయుధముల 

బలముకొొలంది6 బ్ర యోగించి $ కలహారంగ , - 

మందు గట్టిన నోట్టంా. శనాగదలొగి. ౩౨౬ 189i 

అన మూంపులం గటిభాగీములం జరణంబులం గరముల నంసయు1గ్య ము సంధి 

YK 

ఖః “తతశ్చటచటాళబ్దో వ్యజ్రునిప్పేష, సన్నిభక” అని మూలము. 
ఛాం-భాగా6] 



482 శ్రీ తాండవకృష్ణభా గవతేము ; [౪. 

యందుండునెముకల 4 నంకభాగములను దగిలి కోవంబున 4 దారుకొొనిన.- 

"గజముల దగిలి యశ$ర్క_ద్రు, మశాఖలు విటీగెడురీతిగా 4 వింతగార్చం.: 

దునుక లై వడియె; నాశఘనగపల్ విజబుగంగం బురువవీరులు వారోలిరువు శెంతొ 

తే, క్రుద్ధ్యులె లోహములభంగి $ శ్రూరములుగ 

గానంబడు ముప్షి ఫ్రిఘాత నకాయములను 

బిష్టముగ చేహాముల్' తగం 1 బెనంి రిట్లు 

పోరుచుకా హ _స్రతలఘాతోములను చెలుచ. 324 189) 

క. త్వరపడి చజచుకొనంగా, నురుశోబ్దం బొక్క_ం డప్పు 1 డుప్పతిలె౯ ఫీ. 
కరవజాశ నిరవముల, వరుసం జెలలేగా; నిట్హ్రోభ ౦౧౯ వారల్, 3౮ 18% 

క, 'బలమునను౯ శిత్తైజృస్సులం దుల్యులుగాంగ మెటయూచు౯ కీణత యొ. 
ట్టులు గాంచని బలములతోం గలహ మ్యైనరింస సమతత గాంచుచునుండెన్. 

శనీ. ఇట్లుపో రాడంగ $ నిరువదియేడుదినములు చెళల్లెను సుహృ$త్స్పముదయమ్లు 
నిశలందుం జూచు చుంశడిరి; పూర్వ "మొక నాండు పావని మాతులూవట్టిమైన 

_హరిణగాంచి మాధవా! $ యాజరాసంధునిం బబ బ్రథనంబున౯్ జయింఠవంగయజాల 

నని తాను జెప్పి యుండెను దానవారియు నరిఫాగయుగముగ $ నవనిబడియె6 

తే, బుట్టు వేళ నె "ండంశ+ములుగం జచ్చు 

మృతిసమయమున నని యౌాత్మశనె ీనెటుంగుం గాన 

.. జరయు నాతని బ్ర దికించె 4 శకలయుగము 

గలిపి యనియు నెజుంగునుశగాన నపుడు. ర౧౪ 

చ, తనదగు దివ్య లేజమునం $ దత్పవనాత్మ జూం బుష్టినొందు న 

ట్ర్లనువుగ( చేయుచుకా ద్రైబలుం $ డె నరిషద్రుంచు నుపాయ మెట్టులో - 

. యని తలపోయుచు౯ా సఫల1మె తగుదర్శనుండౌటం జాలం జ = 

క్కని వెరవెంచి కొమ్మంగొని $ కృన్ననం జీలిచె బోధనార్థమై. 5౨౮. 1890 

తే, చేను జీలుచునట్టు పెంోవూని వీనిం 
జీలువుము . వేగ యని సై చేస, దా 

|, భూరిసత్తు పండు ప్ర వ పాదప వును 

మేటియును గాన స ఫీముండు $ మించుశో క్రి ౮34 

1895 

2997 
సీ, పగవానిపాదముల్ 1 తగునట్లుగా బట్టుకొని భూమిం బడవై చి 1 కోవమడర 

నరిపాద మొక కాలీనడంగంగం (ద్రోకిటా. .-పేతొకశాలం గనదు'బాకవావులయుట్టు 
': కొని మహ_త్సరదంతి $ కోరిక నవలీల వృతశాఖనుబోలె $ నాత్ణంబ' 

క్రింయియంగమునుండి $ రెండుగా జీలిచె; నంతట నొకకాలు 4 నంక ముకు 

౯ నాగరప్తుస్తకమునయగల ,రో౦-కో౧-వ శ్లోకము. తెలగత్షరమల ప్ర తియందు లేవు 2. 
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తే. ముమ్మ_ మొక్క_ండు కటియొండు $ మూం పాకండు 
_స్తనమొకండు నేత్ర, మొక్కంండు. + కనుబొమయును 
జెవియు నొక్కొక్క_దడుగం దగ 4 చితిని బడిన .. 
వానిగా మానవులుగాంచి 4 రూనువేడ్క_. ౪౬ ౯; 

.. అనిమొన మాగధుండు మృతోనందినం గాంచిన పారు లెల్ల రు౯ 

చెనువగ నక్క_టా! యనిరి 4 భీముని గెౌగిటంజేర్చిళొంచు నా 
. వనజదళొతుం డానరుండు + బాగుగ నాదృతిగారవించి; రం 

త్ర నిఖలభూత భావనుండు $ థాతృముఖ స్తుతుం డచ్యుతుం డెదన్, ఈ౭ 1899 

తే. చక్క్యయోజించి యాజ రాశేసంధతనయుం 

లూ 

న సహదేవు మగధదేశళాళి కధివు 
గాంగ నభిషి క్తుంబేనె నిగక్క_ మైటుంగు 

పోడయాట నమేయాత్మం 4 బొల్చియుంట. ర౭4 ౦00 

నరవతుల మాగ ధేశ్వర, పరిబద్ధుల విడిచిపుచ్చె 4 బాధ లడంపకొ 

ధర నవతరించి యొవ్పెడు, పరివూర్ణుండెట సర్వ్రపతి తా నెటన్, 'రరా. 1401 

—- 2 — 

డెబ్బది మాండ వయ థఖ్యాయము. 

అగ్రి రాబులు శ్రీహరిని స్తుతించుట. ఏతా 

మగ ధేంద్రుండు చెజలో నుంపంగ బాధలనొందుచున్న క పార్టివు, చెల్లక 

వగలం గప్రదుచు మోతుం,బు గల్లునెయంచు జాలం $ బొగులుచు నుండన్. y 

హరి యెజీంగి విడిచిపుచ్చెను, ధరణీశుల మాగధుండు + దారుణమా స్తం 

గరమున వీల జయించెను, బరా క్ర మోవేతుంయడాటం $ బంత మలరన్, ౧ 408 

. చెటిలోన నుంచే నాశకీతిపాలకులు పెక్కుసంఖ్యలుగాం జెజీీసాల నుండి 

వస్త్రముల్ వమానిపోశవంగ మలినాంగులై తూలుచు నాగిరేద్రొ దోణినుండి 

వేలం; మజీయు నాగవిశ్వంభ-రేశులు & యుచ్చాధ తమ్తేంచం ఫ్ 'హసందుచు మణి 

మోములెండంగ దేహములు చిక్కియుండంగ వెలువడివచ్చి వే $' విశ్వనాథం 

తే, వీతకౌశేయవాసు జీఠమూతమట్టు 
తనువు శ్యామవర్షంబు గాం 4 దనరుచుండ6 

గనంబడిన కృష్ణ మూ_ర్జిని 4 గనిరి హారియు 

నురమునందు శీ శ్రీవ త్సాంక $ మొప్పుచుండ. ౨ / 1404 

చ, కరములునాల్టు దీర్భ తను § లగ బంకరుడంత రారుణా 

భ రుచి జెలుగునే శ్ర ములు + భానిల సుందర మె వ వనన్న మై 

నిరువమమై ముఖంబు దగ 1 నిర్మ లకాంతులం జల్గునమునో. 
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464 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము fs 

హరముక రాభకుండలము 1 లద్భుతరితిని జెన్నుమిాజంగన్. 8 = 10 

. తామరతూండు లట్లుగ నితాంతము దీర్ధత నొప్పుచున్న యా 

కోములహా స్ప స్తముల్ విలయం 1 గోర్కు.అనీను గదారథాంగళ ౦ 

ఖామలపదృ్మచిహ్నములు $ హ_స్తములం గనుపట్ట 'నెంతయు౯ 

శ్రీ మహితుండు భ_క్ట క్రజసోనిద్ధిదుం డొవ్పె ననూనసంపదన్. 34 40 

. తారవోరము లంగచములును ముకుటంబుంగటినూ త్ర మును జారుశకటకములును 

గనుప ట్టుచుండంగం స్ట గంఠమ్థునం గ స్తుభంబను రత్నేము భానీలంగ 

వనమాల వతమ్లునను పై వి  లుచుండంగం జూడ6 గాందగియున్న (J సుంద రాంగుం 

గాంచి రాభూమాళ] కాంతులు; మటణీవారు కన్ను లచే ద్రావ్రకరణి జిహ్వ 

. జుజ్జునట్లును ముక్కుల 4 సాంపుమోణి 

, మూరుకొనునట్లుగా హస్తములను గ "౮ 

లవీంచుకోనుభ౦గిం గననయి ? వంచళరుని 

తండ్రి యడుగుల భక్షి నెౌదలలు చర్చి. ౬ 1407 

వందనములు చేసీరి యర,విందాతునిదర్శనమున 1 విధ్య_స్తమ్ములై 

ముందున్న బాధ లన్నియు గ్రందుగం దొలంగంగం జాలథగెతుక మొలయన్, 

. కరములు మోడ్చి యాౌాదివిజ$ కాంతళ రణ్యు నుతించ్వి రిట్లుని 

ర్రరసముదాయనాథ! పడరానివెతల్ గనువారినెల్ల నా 

దరమునం బ్రచుటై వమవు 9 దారుణసంసృతిరూప సాగరాం 

తరపరిమగ్న త౯ స్మృతి విఫనాళము నొంద6 దపించు మమ్షులన్ ey 1409 

శ్రీకృష్ణ! యుద్ధరింపుము, భూ కాంతుడు మాగధుండు $ వూని యవకృతి౯ 
మా కొనరించెనుగద యని యేకీడును వానియెడల + సెంచము నాథా! ౮౪ 

. రాజులమగు మాకు 1 రాజ్యవిచ్యుతిగ ల్ల్కుటరయ మాగ ధెం ద్రుఠడను నెవమున 

నీవ్చు మాపినట్ట 1 నిర్మ లాను గృహ మింతెకాని వేజ $ 'దెన్నంగలదె? ౯ 1411 

రాజ్య శ్రీ మదమత్తుండు, పూజ్య శె యంబు నొందథబో(డు సురేశా! 

ప్రాజ్య భఖ వనాయాయుత్తి, చ జ్యాస్థలి మోహితుండయి 3న స్కృతిలేకయె తాన్, 

. అతిచంచలముల సంప, త్తతుల౯ నితృమ్థులనుచుం $ దలంచుం జుమా! 

శీతి బాలు డెండమావుల,మతి నుదకాశయమె యంచు 1 మన్నించు గతిన్, 

. అనివేకులగు వారలు విెకారజనిత మా 

యాయోగమున '్రాంతోనంది వస్తు 

నుగ నవస్తువును జక్క సంతు; రో బి ప్రభూ! 
మే మెల్లం బూర్వ మాభూమి ళు 



23.) చశమస్క ౦థధ ము. 485. 

తలపున మతినెడి $ యలయక యన్యోన్య 
సంస్పర్ల నూని యేచందమునను 

గాంచిన దయయె లేశకయె మృతుు రూపము 

నను ముందు దగు నిన్ను.  గనుంగొనంగం 

, జాలునేర్పు లేక శ లీల మావ వ్ర జలంగనా ల్సిన మదాంధులము, విశచి త్రీ రాజ! 

7 యట్టి మేమె యిప్పు $ డలిగభీరంబు ద్కురంతేవీర్భ్ణమునయి $$ యలరి "మజేయు. 

mM 

య, 

సీమా ర్రియెయగు కాలము స్వామోా! యాసంపదలను 4 సమయింవంగ నీ 

దె మానితకృవ చెత నె, యామాడ్కి౯ గర్వ మెడల $ నెంతయు భ కిన్, ౧౩ 

. నీదు దివ్యచరణ $ నీరజంబుల నె, దలంచుచుందు మిదియె $ తావకాను 

కంపయాను; సర్వీ కాలంబు సకలహో, గాలయముగ నొప్పు $ నంగ మిదియు, 

అనవరతము నళ్వరమౌం దనువిది యిద్దానిచేతం $ దలయల మృగతృ 

పన్లు బోలు రాజ్యమును గొల్వను రాదు సమ _స్పలోకకభ వనాథ! హరి! ౧౪ 

మృతినొందిన విదపక్ సంగతమయి వీనులకు విందుశగాందగి కరా 

తతఫలమగు స్వర్ధాది వితతలోకములందు నుండలేదలయము దేవా! ౧౮ 148 

. అవియు బతన మొందు $ నట్టుగాంబేయును, గాదె కానవానిం $ గనం మాకు 

వాంఛగ బ్ర; దీథ! $ భ వవూజ్య! సంసార, మందు. దిరుగుచున్న యట్టి మాకు, 

భవదమల దివ్భువద జల, భవముల సంతతము సృృతియుం $ బరంగ నుపాయం 

బు విభూ! యుపబేశింపుము, సవిధిగ! నొకృష్ణ! నృహరి! 4 సరనీజనేత్రా! ౧౫ 

. వరమాత్త! వాసుబెవా!, నిరువవముమహనీయరూవ! $ నిత్య ప్రణతో 

త్మ_రకష్టహరణ! గోవింద! రమేశా! వందనము లోన రుము భ_క్టిన్,౧౬ 1421 

అని యీరితిం బ్ర ము_క్షబంధనులు హార్ణాంభో ధిమగ్ను ల్ నృవుల 

తనుం గి 'రించుచునుండ సర్వజన సం) కాణెకదముండు శీ 

వనజాతుండు శరణ్బుండౌటం నరణలో! $ వారిం గటాకీంచి యి 

ట్లనియెకా పీయనివల్కు_ లొవ్ప; నృపులా+ రా! యీదినం బాదిగాన్. ౧౭ 1422 

మోరలు కోరినచొవ్పున, భూరిబ్రవోండజాలోముల కథిపతినై 
యారయం బరమాత్తుండ నై, సారసగ ర్భాదులకును $ జనకుండ నగుచున్. ౧౭౪ 

.ము_క్లిదాతనగుచుం $ బొలుచునాయందు స్కుదృఢము గాంగ ఛ__క్ర్థయెసంగుంగాక, 

, ఖౌగ్భువళముననె సుభ ద్రమౌ నిశ్చయ, మిట్లు వెసికొంటి $ రిది తగుం దగు, 

సూనృత భాహణులగుదురు, గానక భూపాలురార! $ కడు భాగ్యంబె 

యానిది; శ్రీసంపదలక౯, మానసములు మ_త్తతంగను $ మనుజుల కరయన్.౧౮౪ 

అందం దీవిషయంబును, గందును నె నప్పుడపుడు $ గాన౯ మిావా. 
, గృృంథము సత్యం'బే యగు, విందురుగద మున్ను క్నార్తశవిర్య ననుషులున్ ,౧౯ 
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"dU 

_ లైలా 

వెనుడు రావణనరకులు, భూనాథు లనేకు లమరకవూగము దితిప్రు . 

క్రానీకము సంపన్మద, మూని వద భ్రష్టులెటకీయును బ్రథితమెకా! ౨౦ 1427 

జని ౦చునది వినాశ మునొందునని నిశ్చయించి వమాదంబు 4 నెటుబేని 
న ©) కు 

పొందక యధ్వరశమ్థుల నన్ను భ_క్లిచేం బూజించుచుకా ధర్మశమునం ద్ర జలను 
గాపాడుచుక మరు $ కంజభ వాజ్బయై తనరు వ్ర జాసంత]తిని జగతిని 

వృద్ధి చేయుచు జన్మశమృతులను సుఖదుకఖములను గాలప్ర్తా_ప్హీములని తలంచి 

. యనుభవించుచు బుద్గినాశయందె నిలివి, సంచరింపుండు బేవోదిశసంచయముల ' 
యం దుదానీను'లై యాత్మ కైైన నన్ను, మదిని నిలుచు మీరు వ్ర $వమూదవడక, 

. వ్రతముల భ_క్టి సల్పుచును 1 బృహాము గాం దగు నన్నుం గాంతు రా 
మృతిసమయంబునం; దనుచు $ మేదినినాథుల కానతిచ్చి లో 

కతతి కధీళ్ళరుండు హరి $ కంజవిలోచను డెల్ల వా ర్హలకా 

మతిని గడు౯ స్మరించి బవహాుశమానముమోణంగ వారి కాద్భలిన్. ౨34 1429 

తలలంటిచక్క మజ్జనృములు లోనగువాని బేయం $ బోలీనప్రురుపూ 

'వళుల నియమించి లకు, లలనల నియమించె బుద్ధు$లం దగువారిన్ , ౨౪౮ 

. వారలకెల్ల భంగుల నవారితగొరవ ము హెచ్చు న 
ట్లారనీ భూవరోచితము 1 లై తగునంబరహారభూవలక౯్ 
జారువి లేపనంబులను $ సమృతిచే సహదేవుం డిచ్చి యిం 

_పారుసవర్యులక్ నడువ $ నత్తఆం జేసెను వెడ్క_యుబ్బ(గన్. 9% 1431 

,మజ్జనకృత్య మీమ్హాడ్కి_గ సల్పి సువస్త్రభూషణముల $ వరుసం చాల్చి 
యున్న వారికి మంచి+్రయన్న ము పెట్టించి భోజనముల్ చేసిభూవరోచి 
తములగుక ర్పూరీతాంబూలము ఖ భోగముల దృ_ప్పినొందంగత బూన్మి_జేసె; 

మ్లావతుల్ వారు లోత్మీపతిచే ముక్తి నొందింపుబడి వూజ $ లొంది చక్క 
. మెటుంగు వెట్టంబడిన $ మేలికుండలములు, శ్రుతులనొవ్చ ఖచరళవితతి వృష్టి 
కాల మరుగ వెలుంగుూకరణి నొప్పారిరి; క్షం డంత వారి 4 నెలమిం గాంచి. 

. కనకమణీకలాపయుతింః $ గ్రాలుచు సాధుతురంగ సంయుతిం 
దనరు రథాలవై నునిది $ జారుణబాధలందోలు వా_క్తపికా 

' దనువుచుం బోవం బంచె నృహాతల్ల జు లెల్లరు నీయ బేశముం 
గనంజని; రిట్లు చక్తధరు గాఢకృవ౯ బరిము క్షులె త్వరన్ . ౨౮౮ 1408 

. పర మేళశు౯ మహితాత్తునిం దలంచుచు౯ 1 బ్ర ఖ్యాతతత్కృత్యముల్ 
పరిక్నీర్పించుచు నేవకప్రతతికిా $ బద్యాముకృత్యంబు లా 
దరణం బుట్ర్రవడ్ంగం దెల్పుచు నితాంీతేజ్ఞానదంచబై న శీ, 

= వరునాజ్ఞం దలందాల్చి వర్తిలి రదే 4 ఛద్రవ్రదం బం చొగిన్, ౨౯4 _ 1484 



౭౮] దళమస్క౦0ధ ము," శ్తీర్రి7 

క, వనజాతుం డిటు ళ్వాసనుని, తనయునిచే మగధవతిని $ దారుణకృత్యుక౯ 

మను జెంద్రు, లలరం౭ జంపిం, చెను దత్చూనుండు ఫూజఫ వేం దనుం దన్పన్ . 3 ౧౪ 

లే, భీము నష్టనునిం గూడి $ వెడలె నిట్లు, వారమూవురు వై రిసోవోరమునను 
సంతనించుచు స్వపుఎకిగజని సుహృ త్త, ములకు సంతుష్టి దుర్హృద[యులకువగను. 

క, కలీగించుచు ళంఖారవృములం బిక్కటిలంగంబేసీ $ మోదముగూర్చం 

గలిగిరి ధర్మజునకు నందలివారు తదీయనిస్వ$నంబున శెలమిన్. 3౨ _ 1497 

చ. మనసులు మోద వార్జిపరిమగ్న ము లై తగ మాగధుండు చ. 

చ్చినయటు లే తలంచిరి; స 4సిద్దయు దిష్టి, పిరవాంఛభితంబు వ, 

క్క_నిగతిం బండె; ఫీమునర $4 కాంచనచేలురు భ_క్టిమిోణి వం 

దనము లొనర్చి శత్రువురిం + చా రొనరించిన కృత్య మేర్పడన్. 334 1403 
ఆ. ధర్మజునకుం దెల్బ 4 దామోదరుని యను, గ హము నొంది విని నకామమోద 

'. బాపష్పబిందువులను $ వదలుచు సుంతయుం బలుకంజూల క శ్రైంనిలిచియుండె. 3౫ 

ఈం 

శ్రి రాజసూయ ప్రవృత్తి. రికా 

G. పాండునృవాలనందనుండు $ పద్మ దళొతు వ్ర భావయు క్రి ను | 

ద్దండభుజాబలుండయి నిశ తాంతదురాత్మతం బొల్పువైరి చే 

భండనమందు సోదరునిశవంక మృతిం గను టాలకించి ప్రే ,. 

. తుండయి యాజనార్టనునితో నిటువల్కె_ను బ్రి వీతి వర్భిలన్ ౧. 1440 

క, తి, జగద్దురువులు నిధిచి, త్త త్రజులగు సన శాది హౌానికతల్ల దొ 'లశ్తే 

. వ్రజలును లోశేశులు వం ం,కజనాభా! యేముహాత్తుగగాఢతరాజ్ఞన్, ౧y 1141! 

శే. దుర్గ్శభంబని తలంచి యెందుకా శుభంబు 

ాలొసయో నని నమ్మి శిరముల 4 నొగి ధరింతు 

2 రోసరోజాతు! యటినీ 4 వీసరణిని డ్ . 

 దీనులగు నీశోమానులకదై న యాజ్ఞ ౨౪ త్తి 
క. తలందా ల్చిదు సర్వాళత్తా! తలవంగ "విడంబనముగశద యిది నిజముగా; ' 

' ' లలితాకృతి బప్లామవై, చెలంగుచు నేకంబవగుచు 1 స్థీరమహిము(డవై. 3౪ 

క్, వరిపూర్హుండ వస్యంయుండవు, వరమాత్తుండ వన్న నీవపాననరూపా! 

[= యరవిందమి శ్రలేజం, బరయంగ నుదయా స్త సమయముోలను కర్మ ములన్. 1444 

సీ, అభివృద్ధివ్రో వో నము$లను వొంద నొందున' ట్రమలభ వ_ల్తె -తేపమాాచరించు 

కర్త మేల వృద్ధిీగగనదు శీణింపదు మాధవాయజితా! యశమానుసౌత్త ! 
' యజ్ఞాలకుం బోలే. విజ్ఞాలౌ త్వద్భ క్త కులగువారల కిది నాాయదియె ణేను ' 
"నీవ గ యదియని §. యావిధి చేపావిషయకబుద్ధి తగం బ్సంగ దనిన? 
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ర, 

నీ, 

ఆ. గలుగునెట్లు నీకోుజలజూతు యని విన్నవించి భర సుతుండు 1 విధిహితమయు 
యజ్ఞ మునకు దగిననయ క్కాలమునం గృష్షు, ననుమతమునంబూన్కిోనవధరించి. 
(కృతువునకుం దొడరి బులి, గత తిని వరియించె నందోవేదవిదుల్ సం ' 
యత చిత్తులు వెక్క_ండ్ర ,చ్యుతదర్శన "కాంత లాత్త్ర్శనొలయుచు నుండన్ , ౬ 
చరియుండిరి వెదశసిద్ధార్థ వాదులు దై(పాయనుడు భ రీదాజమునియుం' ' 
నసితసుమంతులు4నాగెతమ వనీష్య కణ్వ మై త్రేయులు $ కవహమునియుః ' 
జ్యవన, త్రీతులును, వి్రళ్వామి త్ర, వామదేవ, సుమతి జై మినుశలసమళ క్రి ' 
కలితులుగాం దగు కృతు పరాశర, వైలులఫ్లై టైళంపాయనాఖ్యమునియు 

. గర్హ్య భఛామ్మ్యు, లధర్వుండు $ క శ్య్వవముని, 
. వరశురాముం డాసురి యనం 1 బరఢసమునియు, . 
వితిహో త్ర మధుచ్చందు $ లాతతగుణుం .. . 
డైన యవ్విర నేను6 డకళమానివరుంచు. ౯ 1447 

. మజీయు నకృత వృణుండు లోనుగాలల బ్రహాప్ట లావూాతు లై వచ్చియుండిరి. 
వ్రతరులగు ద్రొ, ణకృవభిష్మ వ భృతు లధ్య్వర సందర్శనార్థ మరు దెంచిం, ధృత 
రా స్ట డును దత్సుతులును మతిమద్వరిషస్టుండగు విదురుండును, విప్రతత్రియ 
వై శ్వ్యకూదద్రులు రాజనూయదిదృత. నేకెంచిరి. మజీియుం బుడమింగల చా 

we లెల్ల సవరివారు.లై యేశెంచి రంత. ౧౧ . 1448 

ధరణిసుథాశనవరు లభ్వరభూమిని లాంగలమున $ స్వర్దమయముగాం ' 
బరంగెడుదానక౯్- దున్ను చు, సరిచేసీరి వేదవిపొతసరణిని శ్ర్ద్గన్. ౧౨. - 1449 
శీతిపాలు యుధిప్టిరుC ద క్క) తుదీమౌయు కుగాయగC J గావించిరి; స 
మృతిమిాటు వరుణనకు నె వితమునయజ్ఞో వక రణీవితతి కృతునునన్, ౧-౨] 
అమరింసంబడిరొనో యా సమయంబున. బరికరములు1స్వర్ష మయములై 
సుమహితములునై రాజిల, నమర్చంగాంబడియె వీరుశలగు వ్రకృతుల చేన్. ౧౩ 

. అంత నింద్రాదులగు లోశపాలకులు బ్రృహళంకరులంగూడి 'యరుబెంచిరి. చేవ 
గణంబులు సిద్ధులుగంధరు(లు విద్యాధరమహోరగులును, మహాథ్ధలును యత్న 
రకుకిపతులును, గన్న ర చారణులును రాజులు రాజపత్ను లును, ధర్మరాజు చేయు 
నమ్మవాధ్వరంబుమూాచువేడ్క. నే తెంచిరి. శ్రీకృష్ణభ కృండగునప్పాండుతనూవుని 
రాజసూయంబునక గవిస్తితులై విధివిహితము గా నదిసాగుననియుభావించిరి. చేవ 
వర్చస్సులగు యాజకులు పూర్వము దేవతలు వరుణుని చేత యజ్ఞ ము చేయించి 
నట్లు యుధిష్మిరునిచే యథావిధి నారాజసూయముసు చేయించిరి. ధర్మతన 
యుండును నోమాభిషవదినంబునందు. సదస్యులను యాజకులను ' దక్కుంగల 
మవాభాగులను శ్రట్టాభ క్రయుక్షుండై పూజింవం దొొడంగు నప్పుడు. ౧౭ 

NG నానే * “ష్వన్సిలే కృష్టభ_క్పస్య సూవవన్న మవిస్మి తాః” ఆని మూలము, 
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చ, జనపతి య గ్ వూజం గొన 1 శాస్త్ర స్తవిధిం దలపోయ నర్హ్యతకా 

_. గనందగు నాహం డెవ్వండని 1 క్షూదీపిజేంద్రుల నాసదస్యులక౯ 

26 

గ నుంగెొనుచుకా దదర్శ తను 4 గాంచిన వా రటం బెక్కురుంట నొ 

క్క_నిగను నిర్ల యించుటకుత-గా నసమర్ధుండె యయ్యు నెంతయున్ . ౧౭౪ 148 

. అంత సదస్యులు నాభూ, కాంతునిదా సూవానెటిల శ కడు నారనీ యొ 

కింత యు నేర్చుగనకయే, వింతగ నుండంగ వారోవిధ మెజీలి మదిన్. ౧౮ 

పలిశ౯ సహాదేవుం డో,యిలాసురాధీశులార! + యింతవిచారం 

బుల నేల మోామనస్సులం గలంవంగా సాధుగుణనిీ కాయము లొవ్పన్. ౧౮ 

వాసుచేన్రండనం 1 బ్రఖా్టతిగాంచి సాత్వతులకు నాథుండై 4 ధరణినవత 

రించిన యట్టియీ] శ్రీకృష్ణుడే య గ పూజ కర్తుండగుం 9 బోలందయలథయ 

సకలనిర్ణరమయుం + డకలుపమవూర్హి దేళార్థ కాలాత్మ కుం + డఖలవిళ్వ [తరమగు 
మయుడు యజ్ఞ ములు తన్న యము లె యగ నన్నిషహోత్ర తముల్ మం త్ర మ్థగలురు 

జ్ఞాన మక్లై యుపాసన $ యాను దన్మ,యములు నదై టై మద్వితీశయమను నట్టి 

పరమవూరుషు డితఠడె వశపంచ మెల్లి, 'నేతదాత్మ కమే యంచూనేటుగవలయు. 

తనకుం దానే యా శ్రొయ,మునగుచు సృష్ట్యాది కార్భగములం జేయుచు దా 

జని గాంచక వెలయు న దెెవ్వనికృవచె వివిధకర్య వారము జనుల్. ౨౧ 1457 

. ఆచరించుచు నమలధోరాదిలతు,ణమగు జే (గాయం బడే విళశ్వోనాథువలనం 

బడయంగోరుదురో యట్రిగపరమపురుషుం డై. న జీ శ్రీకృష్ణమూ_ర్డి కరణము నిండు, 

చేయంగం దగినవని యిద్కియే యగు నిటొనరువంగ $ కెల్ల మునులకుకా 
న్యాయవిధికా దేవతలకు, నయభూతాళియుండు + నీలోకములన్. ౨౩ 1459 

ఆయాభూతమ్హులకుక, ధ్య్వయంబై. చెలంగునాత్మ $ కెల్ల విధములక్ 

బాయనిభ క్రి కిం చేనీన్క,చే యానర్హ్య ణము దీని 1 సలుగనె మోరల్. ౨ 3౪4 1460 

. సర్వభూతాత్మ భూతుండై ; ఛాశ్వతుం డ, భేదదర్శనుండై చాంతురతై దలంహ 

బూర్దుడగు కృష్ణునకు ద _త్తశమున కనంత, ఫలముగోరిన నీయంగశవలయు భక్తి 

. పహారివనుహివమంబు'. జక్క. దనీయాత్త నెజ్ంగిన మాద్రి, వట్ట యా 

కరణి వచించి సభ్యులను $ గాంచుచు నూరకయుండా; భూమిని 

రులు తదు కుల్ విని యశనంగెడువేడుక బాగుబా గటం : 

' చుకనినదంటు' లొప్పం 'దమయూహలం దెల్పి నుతించి రాతనిన్. ౩౫ 1462 

. పలుకుల సభ్యు లెల్ల దమీభావము లిట్టివటంచుం బక్కలగాల. 

దెలిపిన నాలకించుచు యుఃధ్ధిష్టిరుం డర లి వెంవునొంది చే. 

ఫల నుడువంగ శౌాస్తవిథి 1 సారసశేత్రు బ రాత్పరుక్: జగం ఎ 

బం బుల సృృజియింపం చెంప. మృతిలబొంద(గంకేయు మవాత్తు( గృష్షునిన్ . ౨౬ 1468 

తాం-భాగ —02 



400 శ్రీ అొండవక్ళష్ణథాగ వతము (అ. 

తే, భక్షి నర్చిం చె) మజ్యు' దశ త్పొాదసరన్కీజములం గడిగిన పావనీసలిలములను 
భార్యయుం దాను సోదరశవర్దమంత్రు, లాదిగాం గల్టువారు నోయ్యమ్ముమిాి, 

క, తలల ధరించిరి మజీయుకొా విలువగ లట్టినియుం బచ్చ$వియుం గోమలతం 
జెలలటసననియు నగువస్త్రంబులం గౌనేయముల దివగభూషణ రాబిన్ , ౨౭౮ 

క. హరికిం గాన్క_ల నొసంగెన్కు బరమేళు) గనుచుం గనుల బావ్పమ్ములు ని 
ర్భృరముగం గ్రుమ్మగం జూడం, దరమ్ముగానట్టి స్థితిని $ దాం గనియుండెన్, ౨౮ 

చ. నరహరి యిట్లు పాండుజనీనాయకు జ్యెష్టకుమూరు చేత భ 
_క్రిరతిని బూజితుండగుటం + చేజ్ కసుంగొన్సి సభ్యు లెల్ల రుం 
గరములుమోడ్చి యు క్కు వీవె 1 శికొనవయ్య! యటంచుం జక్క మె 
క్కి_రి జయశ బ్దవూర్యముగం ళన్రవై సుమనవృష్టి నయ్యుడన్ . ౨౯ 1467 

క. కురియించిరి గ ర్యాణుల్కు హరినెల్ల రు నిట్లుపాగడ శ నాలించి మహా 
త్తరకోవ మూని చదీళ(రుం జాదమఘాననుతుండ్తు $ వారనివూన్మి_న్. ౨౯౪ 

నీ. ప్రథమవూజం గొనె $ బార్భి వాంతరమ్సన ననియోర్యంజాలక శ తసదువీళ 
_ముననుండి లేచి వెంవునబొల్చి చేయెత్తి భ్రయమనునేది'లేక $ పరువభాష 

ణము లిట్లుపల్కె- ్రీశనాథునిగూర్చి; సర్వనియామకమయి యేఠవరుసనై న 
దాంటంగ నేరికిశదరము గానిదియయి స్వక్రశ్రాలం బని 1 వినబడు శ్రుతి 

తే. వచన మద్దినూనృత మగు; 4 బాలభాష 
తముల వృద్దుల బుద్ధి యిశ_త్తటీని నిట్లు 
మార్చునొందుటయే చక్క + మానసమున 
నెన్న దృష్టాంత మగులగాబె 4 పొతె యిద్ది?. 3౧ 1469 

ఆ. మారలు పాత్ర విద్భతతి $ మించినశ క్షి జెలంగువార లో 
సారమనీషులార! సభం శ జాలం టనీద్దిని గాంచిమించువా 

_. రారని బాలభాషితము 1 లాదృతిపాక ములంచు నెంచకుం 
డూరశె త్రొనిపుచ్చుండు; యీదూదవా డీహరి యీ. సభాస్టలిన్, 3౨ 1170 

క. త లిమరియాదకుం దగు నక్కా వలుకుల్పు పాటింవకుండు; తోవస్సును విద్భకా 
బలుభంగులం దగుసువ్రతృముల విధిగా నాచంచి'$ పూజ్యులు నగుచున్, 3౨౪ 

G. క్ఞానవు తాళ నార్బుల నోసంగడు కల్మ వశుష్క_భీతిక 
త్కాననము౯ా దహాంచి శ్రుతీ కాండము నేర్చి దిశాధినాయకుల్ 
పూనికం బూజలం దనువ 1 భూరితరంబగ్గు బ్రహూలేజముం 
గానంబడంగ నొవ్చు మునిశకాంతుల సభ్యుల వీరి నిందణిన్. 33 "142 
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ఉ. ఊరే త్రోనీవై చి యెటు 4 లొవ్చని యిక్కులపాంసను౯ మహో 

దొరునిగాం దలంచి విధితదప్పక వూజలం దన్ను టర్ష్హ మే 
ఛారణ గొల్ల. డీతండగుం $ దథ్యము మిరు నెలుంగరో కుతో 

ద్ధారకుండంచు నర్హ్ల జము 1 తద్డసభ "స్థలం "చేయు టొవ్వునె. 5౮ 14783 

క, a పురో డాశంబును, గై కొనలాం దగు న దెట్లు! స్ట మసు రులారా! 

యేకరణిం దలంవ వీనికి చ్రాకటగోత్రా క్రో శ మములు స వన్హము గలదే! 3% 

క. తలపోయ సర్వధర్మంబులకుక వెలియా నితండు $ బుడి నటుల యూ 
హలుసాగు నక్సై వర్తిల్కు కలుగవు సద్దుణము లేవిశగాని వెదకినన్, 3౫ 1475 

శ. వీనిని బూజింపంగా, నేనీతియొ యొబటుగయజాల 1; నే నివ్పటికి౯ 

వీనికులంబు యయాతిముహీనాథుంజె ము౯ ళవీంచె 4 నెంతయుం గినుకన్. 3౫ 

క. కనుక నె కుల మయ్యది సృజ్ఞనవితలి బహిమృృతమయి $ సద్వంళములక౯ 
జనియించిన థీరులచ్చేతను వర్థి ంపంగయబడియె $ థాత్రి, తీ స్టలిలోన్. 3౬ 1477 

క. ఆకులమున జనియించిన, యికృష్తుండు వ్యర్థముగ సప్పుడు మద్యం 

జే కడుందమిం ద్రాగుచు ము, ల్లో కంబులు నవ్వం జోరుశలుం దనుం గొల్వన్. 

క, తిరుగుచునుండు నభాస్థలీ, దురితాత్తకుం డీతం డివుడు + తొలిపూజకు నె 

క్కరణిగ నర్హండొ? ్టండా, ధరణీదివిజర్షి నేవతము లనంబడుచున్. 3౬ 

కః ఆర్యావర్త రము లనంగా, మర్యాదం గాంచి వేలియు $ తృాభాగములక 

దుర్భశమునం దగువీరలు, పర్ధటనము చేయమాని$ బాలిశు లగుచున్, 3౬౪4 

తే, బ్ర పావర్చస్సువిడిచి దూర్చమసముద, 

మును నిషిద్ధ మటంవెన్నఠబూన కది 
యా శ్రోయముగాం దలంచియా; ర్యాహతముగ 

నందు నివనీంచుచుం ద్ర్రు మఠర్యాదందూలి. 3౭ 1481] 

cio దుష్ట్రస శ్వ్వములరోతుల నెల్ల జనులను బాధించుచున్నారు $ పార్టి ర వాథ 

ములగు యాదవులు నీశమార్గుడు తద్వంశభవుండౌటందొలివూూజగబడ య నెట్టు 

లర్హ డో; యని యిట్టుశలాశికుపాలుండు తనళుభంబులు నితాంశతము నశించు 

టు నభ దృములు వెక్కు_శలన రానివల్ము_లు వల్యౌ, నవ్వ్యానికి శ నలుకంగొనక 

లే, తాను భగవంతుండౌట ఫోవానినాద 

ములకు నింహంబురితిని $ బలుకండయ్యు!; 

బరమపురుషుని దుస్సహశభంగి నిట్లు 
కాటు లాడంగ విని సభలతగల సుజనులు. 3౮4 1422 

చ, శ్రుతులను "గేల మూనీకొని 4 మోణివతి౯ శిశుపాలుం దిట్టుచు౯ 

షాకులు రు జావిలంబులయి 4 మంచిదిగా దిటనుండ నంచు వె 



492 శ్రీ కాండ వకృష్ణభాగవతము 1, 

వితముల6 దొందణీంప సభోవీడి తటాలునం బోయి; రొక్కండే 

ని తగ దటంచుం బల్క. రవోనీవతి ఫీతియొ? వేజెహేతువో? 3౯ 1483 

1g, పర మేళ్వరు దూషించిన, హరిభ కుని దూణీనవినిశ యది తగదని యె 

వ్వరు వారింవరొ తొ 'లలరొ నిరయంబునం బుణ్య మెడల +) నిల్లుగు వారల్, 

చ. వనజదళెత్సు. దిట్టుట నళవార్యరుప౯ గొని యై పాండునం 

దనులును మాత్స ్యాసృంజయులో*నం దగువీరులు శేకయుల్ సమ 
_స్హనిశిత శ్ స్త్ర పాణులయి + వైద్యుని జంప్రతలంవు లూని లే 

చిన; శిశుపాలుం డించుకయుం 4 జేడ్చడ కుగ్ర తం జర్మఖడ్డముల్, రం _ 1480 

చ, కరముల బట్టి యాసభను 1 గల్లినవారలం గృప్పవత మా. 
దరమున గొన్న వారలను $ ఛారణనాథుల నట్లదల్పుచు౯ 

స్థిరముగ నిల్చో నంత సరశసిరుహనేశ్రు డు లేచి నిల్ల భూ 

పరులను నీ స్వేయపతీమును $ భో_క్టీని భగ కొనువారి నిల్ప్బుచున్. ౪౨4 1406 
జ మనమున బొంగుకోపమునకమండుచు నీతండు పార్ష దుండు కా 

వున ననుంబోలు శే ర్యృమునం ఫ బరానికమో లంగ మిమ్ము నెల్లం జం 

వనుదగువాండు నేనె కడుఠబంతముమిాటుంగ వీనింగూ ల్లు నం 

చనుకొనుచు౯ తు రాంతమగు$నట్టి సుదర్శన మూనృపాలువై వె. ౮3) 1487 
క వరణగంవె నామవో.న స్త్ర బరిశీర్ష ముం బె (బడంగకవచ్చు తటిని దు 0 

చె రయంబొపవ్పం; సవిధి, ధరణీళుడు వైద్యు. డిట్లు $ దానవరిపు చేన్, ౮౩ 
“చ, అనిమొనం జంవంగాంబడిన + యంతనె మొక్క మహారవంబు గ్ 

చ్లైను సభయందు; దుఃఖపరి1కర్ణ మనస్కులు చేదిదేశ రా 
డనుచరభూపతుల్ చి దుకనాసలం బర్వులుపాజీ; రంత జై 
ద్యునిదగు చేహముకో వదలిీజోోఫతియొక ండు చెలంగుచు౯ ; వడిన్, ౮౪౮౪ 1439 

శా, భూత వాతము లశ్లై కన్దాన నభంబు౯ వీడి భూమింబడకా 
ఫీతిం గొల్పుచు వచ్చునుల్మ_కరణి౯ (3 వెల్లుల దెసల్ వర్వంగా 

నేతన్నాత్సు 6 డనంగ రాక తగుసు ర్వేళు౯- హరిం బొచ్చె నెం 
త్రో + తొర్చర్యముమిట జేదిపతి యెగట్లో మూండుజన్నంబులన్. ౮౪౫ 1490 

ము. హరితో వైరముంగొన్న వాండగుటచే 1 నవై దై (రబుద్దిక నిరం. 
కఠ మాచ శీ 6 దలంచుచుక్ హరిమయశ$త్వం చొందె నీజన్మ మం 

1 “నిందాంభగవత శ్ను)ణ్వం స్రశ్చరస్య జనస్యవా,  తతోనావతి యస్సోపీ యా క్యభన్సు 
కృతాచ్చు బైక్” అనిమూల ము. 

2 “9రక్తురాంత చ్తేణ జహా రాషతతోోరిపోకి” అనిమూలము. 
8 '“ధ్యాయంస్తన్మ యశాం యాతో. భావోహి భవశారణం” ౪౬. అనిమూలము. భావో భావనా అనుధ్యానం భవస్య 'భ్యేయాకారజన్ల నః కారణమ్” ఆని శ్రీ శ్రీథరాచార్యులు, ' 



౭౫%. ] దశమస్క 0థ ము. 408 

దరయ౯ భావమె భ్యేయరూవజనినే $ యాం గారణం చెప్పుడుకా; 
దరువాత౯ా యమనందనుండు విధిమం1తంటై. సవం బవ్విధిన్, ౮౬ 1491 

పరిపూర్ణ తం గన బుత్వ, గషరులకం సభ్యులకు వారి+వాంఛకు బాచ్చూ 

కరణికా “దతీణలిచ్చెను, బరమాదృతి గారవించె $ వారి సవర్యన్. ౪౭ 1492 

. అవభ్ళభ స్నాన -మొనరించె + నంత నేక 

రాట్టనంగ ఖ్యాతిగాంచె; ధర్మసుతు చేతం 

గతువరం బిట్లు చేయించి $ కంజనయను. 

డఖల యోగీళ్వ రెళ్వరుం + డగుహరియును, 6 ౭6 1493 

సుమునస్కు_లు తను వెండం,గ మాసములు కొన్నియందె $ గడవీ మజీయు నా 

యమతనయు.డు వేడిన స్వప్రురమునకుం బో దలచియుంటీరమోో క్తుల చేన్, 

సమృతింపం జేసి $ సారసాముండు సభ్యార్యుండు సచివవర్యశయుతుంయు నగుచు 

ద్యారవతికిం బోయె; ? నై కుంళవాసులౌ జయవిజయులు విప ప్రగశావమునను. 

మరలకొ మరలం 'బుట్టుచు, హారిచేతం చెగిరి వారచా చరిత౦సుా 

. విరివిగ నీకుం చెల్పితి, ధరణీశా! యని శుకుండు $ తమిం దెల్చి నృవున్, 'ర౯ 

rea 

కనుగొని యవ్వలిచరితం,బును చెల్పండలంచి యనియె $ భూవలలాముం 

డన ఖ్యాతి నొంది శమనుని తనయుం డవభ్ళథము నాంగరేదగు స్నానమునన్ , 

పరిశుద్ధుండై భూసుర, ధరణళ్వర సాంద్ర మైన 1 తత్సభ నడంమక 
సురరాజువలె వెలింగాను; సురలును మానవులు పృమధభీశూరులు తమి వెన్ ౫౧ 

తమ్ము ధర్మజుండు నీతాంతము వూజింస హారి నధ్య్వరవరంబు $ నతిశయముగం 

. బొగడుచుం దమనెలీవులకుం బోయిరి; పావమనసుంతై కల్యంళ మున జనించి 

_కురుకులమునకు నిశర్భరరొ గమయి యొష పా దుర్యోధనుంటె చాల 1 దుష్టుడౌటం 
బాండునందనుల య$పారసంవదం గాంది = నై రింపండయ్యు; శ్రీ నీచ క కృధరుండు 

. వైద్యు వధియించుటయు నృపోస_త్తములను 
బంధము కులం జేయుట $ పరమసవను 
సాగుటయు లోనుగాంగల $ సాధుకభల 

_ వీని. బఠరియింవ నఘములు 4 విలయమొందు. ౫౮ 1499 

డెబ్బదియైదవయ ఛాయ ము. స 

అరి సభలో దుర్యోధనుడు శ్రముమొందుట. అయా 

అని వచియింవ భూమివతి 1 యాశళుకమౌానివ రేణ్యుం గాంచి యి 

ట్రనియె నజాతళ త్ర ౧ డగుశనాయమనూనుని రాజగనూయపుక్ 

ఘనవిభ వంబుం గోచి యది $ కన్తొనవచ్చిన రాజులుకా మునీ 

థొనికరముకా ముదంబుంగనెం 1 జక్రిదయక విధినద్ది సాగుటన్. ౧ 1500 
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మ. ధృత రాష్ట్రా గృతనూజుం డొక్క-రుయా యాశదివ్యు క్ర, క్ర తుస్ఫారభూ 

oir 

తితతిం సంది న సహింహడయ ననుచుక్ $ దెల్బంగ నే వింటి నా 
శృతుభుగ్యారము సంతనీం చెంగద యొ1క్కం డాతం ఉర్ష రం గనక 

గతమేమో వివరింపుం డంచడుగ నాత్మిపొలు ప్రళ్నంబునన్. 9 1501 

. మది ముదమొంద నిట్లనియె $ మానివతంనుడు నీకితామమవాుం 

డుదితయశుండు యజ్ఞము మీహోన్న తవై భవ మూనిచేయున 
య్యదనున బాంధవుల్ పనులేయం డొొగిం బ్రేమకు లోకువై యొన 

ర్పందగు విధంబునక నృవతోపాలకు చెత నియుక్తులె తగన్. ౨౪ _ 1502 

కావించుచుండి రందుం, బావని పాకాలయంపుత బాలకుం డయ్యె౯ 

భూవరుల నదిమి తెచ్చిన, యావి_త్తము వ్యయ మొనర్చు $ నధికారమునన్. 3౪ 

కానుకలం .గకొనంగాం దానె నియోగింవంబడియె $ ధర్రాత్సజు చెం 

బూని సుయోధనుం డు, మౌనీళశుల వచ్చునట్టికమాన్వుల నెల్లన్. ఈ 1001 

గారవింవంగ మా ద్రీకడగొట్టు సూనుండు నియమింవంబడియె వా1నినవాజుండు 

వలయు ద్ర వ్యంబులం $ గలయంగ సమకూర్చ నర్జునుండును సజ్జనాళి నెలమి6 

జందనచ ర్బాదిశసాధుశు క్రూ, షలు గావింవ గృష్తుండు $ నావిధమున 

నరుగు దెంచినవారి $ యం ్రులం గడుగంగ నియమింవంబడిరి; పూశేనిక దగంగ 

. నోగిరంబును వడ్డింవ 4 నొప్పుకొనియె 
ద్రువదసూనుండు బుద్ధిమంతులను మేటి 

యన కరుండు ఫూనెను $ దాన మొసంగు 
గా కష 

" కార్భ్యమున ధర్మజుండు వఎండలగా మజీయును. ౫ 1505 

. సాత్యకియు, వికర్ణ కృతవర విదురులు లోనగువారును, బాహ్లీకుండునుు వాని 
సూనులు భూరి శవ స్పంతర్జన వ్ర భృతులు ధర్మ జునకుం బ్రియంబునేయుకోర్కి.. 

నాయావనులయందు. బ్ర వర్తి ర్తిణుచుండిరి. బుల్విక్సదస్య "పవాుశాత్త్రవిద రులు 

ప్రీయతమవాక్కు_ల చేతను, బూజలచే దకీణలచేతేను స బూజితుై 6. శిశు 
పాలుడు చ క్రియందై కర్టిమెన పిదప నెల్లరు నాకాళ గంగకు నవభృథస్నాన 

"మొనరింవంబోయిరి. తత్చమయంబున మృదంగళం ఖవణవదుందుభిగోముఖానక 

వళృతి వాద్యములు వెలంగను. న _రృశీజనంబు హృష్టాంతరంగంబున నాడె, 

_ౌయకులు గుంప్రులుగూడి పాడిర. వారువాయించు వీణా వేణు తాళథ్వనులు 

- నింగిముళై. విచిత్ర, ధ్యజపతాకలం గొని కొందటు ముందునడువ భద్ర దదంతా 

వళంబులు స్యందనమి లాజా నేయంబులు వివిధాలంకృతుల నొష్వరాంా 

సమలంకృతాంగులగు భటులు వెంటరా యదునృంజయ కాంభోజ కురు 

కోసల శేకయులు తమకు బ్రభువగు యుధిష్టిరుని , మున్ని డుకొని నేనాప్రతతి 
పుడమి . య ద్రువ వచ్చుచుండ సువర్ణ వారములం దాల్చి బయలువెడలిరి సద 
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స్యులు బుత్విగ్వివృవర్యులు లోనగువారు వేదఘోపషము చెలరేంసచుండ 

వెంటంబోయిరి. దేవర్షి పితృగంధర్వులు వూవులవానలు కురియించుచు వినుతిం 

చిరి. శ్ర్రీవురుషులు గంధపుప్పమాలికాభరణవనస్త విభూషితులై వివిథాపధిరస 
ములం బరస్పరము వూయుచు నొకరివై నొక్క_రు వసంతేములు పోయుచు 

విచ్చలవిడింజరించిరి. వెండియు6 బూరుషులు తె లగోరసంబులంజందనజలములను 

హరిద్రాజలంబును సాం ద్ర కుంకుముసలిలంబులను బయింబయిం బూనీ వసంతము 

_లాడంగా వార శ్రీలు మరల వారికి వానింబూయుచు వసంతోత్సవ మొనరిం 

చిర. అంబరతేలంబున చేవకాంతామణులు దివ్యవిమానంబుల చేతం ' బలె: బట్ట 
పురాణులు భ టసంఘసంరతీ.తలై స్యందనాదియానముల నెక్కి యవళభృ్ళథ స్నానో 

త్సవసంద ర్మనార్భముబయ లు వెడలిరి. వెండియు నారాజవత్నులు మేనమామకొడు 
కులును సఖఘ్రులును వసంతములు పయింజల్ల మందాకు వోసవిలసన్తు ఖకామరసళై. 

విలనీల్లిరి. ఆముద్దియలు మజీయు మజదండ్ర,ను జెలిక_ర్రియలను జర్మ భ్ స్తీ కలే 

వసంతములు చల్లితడుపుచు వారు నట్టొనర్పం దడియుచు సకలాంగకంబులు వలి 

వంపువస్త్రంబులనుండి కనంబడుచుండ నాపెను వెదుక చే (గ్రోన్యుడులనుండి కుసు 

మములు జాణ సయ్యాటములం గాముకులం గలంగం చేయుచుండి రంత ౧౭ 

చ, అరదము స్వర్ణ మాలిక ల $ నందముగుల్క_ంగ సాధుఘోటకో 

_ తృరము వహింవం బాండునృపహా కాంతుని జ్వేస్థసుతుండు మండ లే 

శ్రషరుడయి డిగ్గి దొరయుతిం 4 జక్క_ని యంగసమాహాసంయుతిం 

బరగాడు రాజనూయ వుటు 4 భానీలెం జూవలు సంతనీంవంగన్. ౧౮ 1507 

క. సుమహితేపత్నీ సంయాజములనయడు యాగములను $ సవముతుదిని శా 
స్ర్రమురీతి నవభ్ళథ స్నానమునను సత్క్ర్యియల (బాహోణవ్రవరయుతిన్ . ౧౮ 

క. ధరణీశునిచేం జేయిం,చిరి; యాజకు లవుడు నృపతోజిన్లుని గృష్లా 

పరిభూషితపార్చు సని భూసురయుతి నాచమనవిథిని $ సురనదియందున్, ౧౯ 

క. స్నానముచేయించిరి డివి, నానిర్భర దుందుభులును |) జ్యాస్ట్రయందు!౯ 
మానవులవాద్యములు సరి, గా నాదమువిక్క_టిల్ల తగాం జనెం గడున్ . ౧౯ 

క, సురలును మౌానులుం బితరులుు నరులును బూవులనుబోర+నకొ నరవతివై . 
గురియించిరిి వర్ణా శమ, పరిశుద్ధులు మానవు లటం $ బావనగంగన్.౨౦ 1511 

క. స్నానం బొనరించిరి తృత్సా్య్నానమునకా భూరిపాపసహితుండై నం 
గాని పరిశద్ధుండే యగు నా నిఖలాఘములు పాలు 1 నవ్వుడెఖీతిన్,. ౨౧ 1612 

చ. నరపతి మూమనూత్న వసోనంబులం దాలిచి దివృభూపషణో . 
".తృ్మరమున భూపి, తాంగుడయ్లి $ తా నొగి యాజకుల౯్ సదస్యులక 
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నీ శ్ర తాండవకృష్ణ భాగవతము [ఆ 

ధరణిసురో తమాల మటీ 1 తక్కినయందుంగలట్టి వారి నం 

బరముల భూషణంబులను 4 వారక తృప్లులం చేసె నేర్చునన్,. ౨౨ 1518 

నారాయణపరుండై తగు ఛారణినాథుం డతండు 1 తగుబంధువులక్ 

భూరమణుల జాతుల న్నే,వారూథుల సాధుమతుల $ నటం గలయొరులన్. ౨౨౪ 

వలుభంగులం బూజించెను, నులలిత మణికుండలముల 4 సుమమాలికలకా - 
దలచీరలం గంచుకవర్మములను దుకూలముల రత్నముల వోరములన్, ౨3౪ 

చక్క_ భూషితులయి 4 సమధికరీతిని గాలరి వామనేగత్ర లును రుచిర 

రత్న కుండ లయుగ రమ్య కాంతులు చ నలక లసొంప్ర వ క్రాబ్దబింబ 

రుచు లుల్ల సీల్ల 6 గర్భురమేఖలలకాంతు లరుదుగం గన్పడ$నోర! యనంగం 

దగియుండి; రంత నీధరముం చేయించిన బ్రవహూవాదులు నుస్వోభావులు నగు 

. యాజకులును సదస్యులు $ నవనిసురులు 

మ త్రియులు వె కశ్యళూద్రులు $ మపతులును 

యజ్ఞమును జూడవచ్చిననయమర ముని వీ 

ei 

తరులు భూతము లటు హరిద్యరులు వముజీయు. ౨౫ 1516 

వారల యనుచరులును దమి, ఇారణినాయకుని చేత $ దగంబూజితు.లై | 
చేరిరి స్వీయాలయముల, గారవమున నృపతిం బంపఠథ గా "వెడుకలన్. ౨౬ 1617 

హారిదాసుండు రాజం ర యుం బరహి తకారియునునై న + పాండుసుతుని' య 
ధ్వరము మహాోదయిమును నె వరుసగ నెంతగను జనులు + వరి రీ ంచిననున్ , 

. తనివి చెందరైరి $ తా మాననుండు సుధ నెంత (త్తాగినను మితృక్చి చెంద 
నట్టు; లంత ధర్షు1నాత్త, జుం డెడంబాయంజాల థా జంకి ౪ సాధుమతుల. ౨ ౭౮ 

తనసంబంధుల జాంధవ్రులను గృన్హునిబోవయగా వీలదటంచు ముదం 

బున వారించెను; సర్వం,బు నెణీంగిన శీ) హారియును $ భూపవతికోర్కి_న్, 24 

, మనమున నెంచి యాతనికి $ మంచియొనర్చ్పం దలంచి సాంబము 
_ఖ్యీ నిఖిల యాదవో_త్తముల 1 నంపె. గుళ స్థలి కందు డానుని 
"లెను; యమసనూనుం కీకరణి $ నీ సీయమనోరథవార్సి దు సరం 
బును వడిదా౭కుం గృషహ్షుదయం $ బోయెను దద ద్ధ్రదయజ్వరం బొగిన్. 30 1521 

. దురోోధనుం డచ్యుతునియందు మదినిల్సి యలరారుధర్మజు $ నంతివురిని 
గలయట్రిసంపద $ నలఘుతర క్ర కతు మహివుముం గని తనోమనసునందు 
మిక్కి_లి "తవీయించె; $ మేదినీకోనిదగు' శుద్దాంతమున మయుం $ డెడ్ కి: 
నలవరించిన సభా $భ ్రంతరమునం గ లమను జేంద్రదీని జేంద్ర గదనుసుకీం ద 

l 
( 
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చే, సంపదల గాంచె వానితో $ సాధ్వి ద్రువద 

మనుజనాయకు తనయ భర్తను మనోజ్ఞ 

వదతిని బరిచర్యుల $ బపాువిధములఈ. | : 
థి 

_ దనుష్రచుండె నాసతియందు + మనను నిలీవి. ౩౨ 1522 

క, పరితప్పచిత్తుండై యా, కురువతి యం దుంజె మటీయు $ గోవిందుని సుం 
దరుల సహ్మస్తము శొజీభరమునం గషణదం ఘ్రీరుచులు + పర్వుటచేతన్. 3౨౪1 

క. మెలమెల్ల నడుగు లిడుచుకొ బలితష్రవమి జయుగళకవటుకుంకుమచ 
ర్చల నెజ్జనైన వోరంబులు కన్సడ వక్తపద్మశములు భానీల్లన్. 33 1524 

చ. చలకుండలమృదుకుంతలుములు సొంపుల (గువ్రురింవం $ బొంకంబుగ నం 

దలరుచుం దిరుగం గనియ్మా, రుల ముస్టైను స్గల్పమతియు $ దుష్టుండు నెటన్, 

ఉ. దానవశిల్సి యామయుండు $ తత్సరు౯ై యలరించియున్న యా 

మానితసత్సభ ౯ సక లేమండ లనాథుడు ధర్మ రాజు వెం 

వూనిన సోదరుల్ సువముతునొవ్పడు బె బాంధనులు౯్ హితాహీత 

జ్ఞానయుతాత్వద్దుండగు $ సారసనేత్రుండు కూడియుండంగన్. 36 1526 

క, పరమేషి బతుల్యభాగ్యం, బరుదుగ నొప్పార వందిశవోరితరనుతుల్ 

సరయగకా స్వర్హాసనమున, సురవతియు యీతం డనంగ 3 నోఖిలుచుం డెన్. 3% 

చ, వరముకుటంబు వోరములు / భ వ్వకలావము లొవ్బ్చం దాల్సి సో 

దరపరివేస్టితుం డగుచు 4 దారుణఖడ్డముం గలయబూని భూ 

వరులను “ద్వారపాలకుల | * వార కదల్పుచు నాసుయోధనుం 

- డురుగతిం జేర ర్లోషమున 4 నోలగముకా గనువారు నవ్వంగన్. 3౬ 1528 

ఉ. వైరుల కోలగం బదియు $ వారి స్థలంబనుచు౯ సలంబున౯ - 

వారి యటంచు విభ్రమ మీవారిగ దోవ మయుండు బేవతా 

వె రులశిల్చి కూర్చి మణివారముతో; మమమాయవేత నా 
థఛారణినాయకుం డట నిశతాంతవిమోహిాత నై జచిత్తు(డ. 3 ౬ళ్ళి 1529 

చ, స్థలము జలంబుగా వగచి 1. తా ధరియించిన యంబళాంతముక్ 

గలంగుచుం బై కిం ద్రోచుకొనెం 4 గానక వారి యటంచు నెంచుచుక్ 

స్థలమును జాబచ జలము + సత్యముగా స్థలమంచు, నెన్ని యం 

. దలరుచుC బోవలాం దడినె + నావసనం బది చూచి ఫీముడున్. 3౭ 1580 

చ, వనితలు దక్కి_నట్లి నృహావర్యులు ధర్మజు డెంత హాచ్చరిం.. ' 

చిన హరిప్రోత్సహాంవ నిది $ చేటును గూర్చునటంచ్లు సుంతయె 

నను దలపోయ కొక్క_ మొగి 1 నవ్విరి; దానికి నాసుయోధనుం. ౧-౨ 

_కనుజయుతుండు. సిగ్గుపడి: $ యానన మెంతయు వాల్సి దీనుండై. 2౮. - 168] 

ఛాం-భాగ--68 
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మ. పెనురోషంబున మండుచుకొ సభను శికల్బి స్తామవర్యుం' డొన 

ర్చినదానిక౯ విడనాడి హా స్థిపురినికా $ 'జేరంగం దాంబోయె నా 

తనికిం గబ్దువరాభ వంబునకు నంీతం గై వోవాధ్యనుల్ 
. జనసందోహమునందు ధర్మసుతుండు౯ $ సాషంతంబునం గుందంగన్ . 3౯ 1592 

చ. హరియును భూమిభారహారీణాయత కార్యము ముందుందా నచె 

 క్క_రణి నొనర్చంగాం దగునొ 4 కాలము దానికి నెట్లు పకషమై 

యరయంగం దా నిమి త్రమనుూనాశయ మెల్ల రకుం జెలంగ నె 
వరుసను జేయునో యది శుభంబగునంచుం దలంచి యుండుటన్. 3౯ 1538 

క. భీమాదుల పరివోసం, బామాడ్కి_ సుయోధనునకు + నవమతిం గూర్చం 
దామానుపః బూనకయే, యామోదముం జూపుచుండె + నవనీనాథా!. 3౯౪ ' 

వ.'నీవు నన్నడిగిన పప్రశ్నంబునకు రాజసూయమవాో క్రతువున _ దుర్యోధను 
దౌ రాత్మంబుం దత్పరాభవంబుం 'జెల్పితి నని శుకయోగి మణటీయు ని ట్లనియె, 

పూను 4 

డబ్బదియాణవయ ఛ్యాయము, 

ఆరి సాల క థా రం౦ భ ము. ధితా 

క, విను మనుజేంద్రా! లీలా, మనుజాకృతిం చాల్చియున్న $ మాధవుం డొనరిం 
చిన చిత్రకర్శమును నే, వినిపించెద సౌభవతిని $ వీరవతంసున్, ౧ 1586 

చ. అనిమొన సంహరించె నది $ యచ్చెరువై తగు రుక్షిణీసతిం 
గొన హరిపోయి యున్నతతి 1 మోణిపతుల్ చనుబెంచి రందుం ఖై. 
ద్యునిసఖైం డైనసాల్నుడు మీహోోద్యమ 'మొప్పంగ వచ్చియుండె నా 

తని యదువీరు లుద్ధతి మృ$థంబున ెల్బిరి కృష్ణసన్ని ధిన్. ౨ 1587 
క, అందు జరాసంఛాదుల, బృందం బటు లోడిపోయె 1 వివిధనృవతిసం 

ర్కందనులు వినగ ళవథంబుం దా నొనరించె సాళకభూపవతి కినుకన్ . ౨౪ 
క, యాదవవిహీనముగ నీ, మేదిని నొనరింతు నాదు మేటి శవథముకా 
“గాదనక వినుడు విక్రము మాదటం గన్లొనుం డటంచు $ నమ్మూఢుండున్. 3 

చ. ప్రతినయొనర్చి ముష్టిమిత్శపాంసునునే యొకపూట లోనికి౯ా 
జతనముమిాజం గైకొనుచు * శోంకరు లోకవిభు౯ా నిరంతరం 
బతులితభ క్రిం గొళ్చె; నొకకవాయన మేగంగ నాళుతోషుండ౯ 

 వితతయశోంబుగన్న మునిగబృందసమర్చితు డౌ హరుం డెదన్. vy 1540 
క, శరణాగతుండా సాళ్యుని, వరమున దన్నంగ నెంచి $ వచ్చె నచటి; కా 

ధరణీ ధ్ర సుతాయుతు(డై, యరుదెంచిన శంకరుంగని $ యాతడు భ క్లిన్. ౫ 
క. సురడితినుత గంధర్వుల, కురగులకుకా రాతసులకు $ నుర్విగల నరో. 

త్మ_రమునకు న భేద్భాము భీకర మాయదువృష్షులకును + గామగమనమున్. ౬ 
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రల 

అనువమమునై న యానంబును గోశెను గృష్షుమిాందం + బూనినవగ నె 
మనమున స్మరించి సంతేస్కమును గాంచక శివుడు సుంత $ మోద మగపడన్, 

కాని వక్ష యాన మానని మయుంగాంచి వీని 4 కట్టిదియగు న 
య్యానము నిర్మించియె యిమ్హా నీవని హెచ్చరించి $ యరిగా నిజేచ్చన్ . Ey 

. పరశివునాజ్ఞ మాళనిడి 4 పట్టుదలం గొని యమ్తయుండు వే 
పరప్రురముల్ జయింపందగు 4 వైఢిమగాంచిన వాండుగాన సుం 

దరము నయోవికారము నీతాంతవిపశ్భయంకరంబు నౌ 

పురమును సౌభనామకము 4 బొల్పుగ నిర్మితింజెనీ యిచ్చెం దాన్. € 1కకర్ 

.తనయిచ్చక వడింబోనుచు౯ా బరులకు౯ా $ దా నొక్క మా టై నను 

జెనకకా ళక్యముగాక చీకటులకుక౯ా $ జితాలయంబాచు నా 

ప్పీన యానంబును బొంగి నాల్వుండనువ్ఫథ్వనాయకుం డాత్మ వృ 

ప్యినికాయం బొనరించినట్టి పగనుక్ 1 జింతించి కొథధోగ్రు, స్పై. ౮ 1546 

. ద్వారకమిదికిం జనియె; 4 దారుణభూరిబలంబుచేత దు 
ర్వారవరాక్ర కమం బడర + వచ్చెడువారికిం బోవనువారికికొ 

భూరితర శ్ర శమం చొలయుశవోల్కిని నాల్వుండు ముట్టడించి యెం 

తోరమణీయమా నుపమనో త్రమ నిష్క్టటవం క్షి బూనికన్, ౯ 1047 

ఉద్య్యానములను, మ/హాోన్న తగోవుర, ప్రాసాదములన్సు ద్వాశరముల మజియు 
నట్టాలకముల విశ్రవారమ్థునకుం దగినట్టు శ్వేజచిన $ యాస్థలంబు 

లను బ్రతోళికలను $ లయమొందంగాం జేసె ; నమేటివ్యోమ యాకన్నాగృమందు 
నిలిచి శ స్త్రంబుల $ నలఘుపాహాణంబులను దరువులం బాముశలను బిడుగుల 

. వడిగ నాసారములుగాగం$ బడ నొనర్చె, గులకజాలను గురిపిం చఘోరవాత 

మళ్ల యద్దానం బుట్ట మహ త్తరగతి, వచె, బాంసున్రులను చెనల్ $ తోంచకుండె. 

. వురమది సౌభవిడలను $ బూర్వమొగిం ద్రివురంబు లేంచంా 
ధరణివిధంబునక్ బడలి $ తా సుఖముం గనజాలదయ్యె; న 

_తృరుణమునందు బాధల నిశ్రతాంతము చేడ్పడియున్న ద్యారక౯- 

పహారితొ' లీవు త్ర త కుండును మవాోరథుండు౯ మతిమద్వతంసుండున్ . ౧౨ 1649 

వీరుండునగు ప్రద్యుమ్నుడు, దా రయమునం గాంచి ప్రజల + తతకస్థములకా 
శ్రీరమణుండు లేకుండుట్క నారసి యభయం బొసంగి $ 'స్యేందన మెక్మె_న్, ౧౩ 

తనయళ మెల్ల దిక్కులను $ దద్దయు వ్యావ్రిగనంగ సాల్వుతో 

నని యొనరింవంబోయి; మణీ 4 యాతనితోడనె చారు భేష్టుడుకా 
అ) 

4k se న్్ j 99 శ 
“ళ్పరం నిర్హాయ సాళ్వాయ ప్రాదా తె భ మయస్మయమ్ అని మూలము, 
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om 

. యాదన్రలకును సురలకు $ నసురులకును ఓ 

'. జరగుసంగ్రామ మట్లు భీకకరరణంబు 

జనియెను సాల్వు వమూరుకొన ] సాత్యకి సాంబులు పోయి ర్లు యిం 

శనుగల సోదరుల్ కడిమి 1 గ్రాలగం దోడ్చడం బోయి "రే చ్రెజన్, ౧౩౮౪ 1505] 

అకార వోరి రకు శ లాభానువిందుండు గదుండు శుకుండు ను గ్ర బలళాలి [యు 

సారసుండును దక్కు1వారుషస్స్ఫూ ర్తు రులు విలుకాండ్రు రథయూధవిభులుముణి 
'యోధవీరులు కవోచో _త్రమములం చాప గజహయస్యందన $ కలితులగుచుం 
గాల్బలంబులు తనుం 9 గాపాడుచు౯ రాగం బయనమై; రంత సాశల్వభటతతి! 

రోమహర్ష ణ మొదవంగ 4 రోషయు క్రి 

సాగుచుండం బ చ్రద్యుమ్నుండు $ సాహాసమున, ౧౬ 15౮2 

పటుతర దివ్య్యాస్త్ర ంబుల్వ దటుకున నాసాల్వుమాయం $ దవనుండును జీ. 

కటులంబోలె౯ తణమును మటుమాయముగా నొనశ్చె $ మాననివూన్మి_న్. 
. అంతటం బోక త్పకనశకాంచిత పుంఖములై యయూాముఖా 

త్యంతభఛ యంకరంబులయి $ యౌానతపర్వము లై చెలంగి బల్ 

వింతగనున్న పంచయుతక?$వింశతి బాణము లేసీ వైరిదు 

న్రాంత చవమూపతి౯ మిగులం$ ద _త్తఅమందగం జేసె నేర్చునన్. ౧౮ 1 కర్ 

. శోతబాణంబుల నాల్వునొంచి మట్ త తె శో నఎన్యంబునం గల్లును 

దృతులౌ వీరుల నొకొ)_రొక్క_రుని బాశధల్ చెంద నొకొ_క్కతీ 
వ వ్రత రానూనశ రంబు వై చె బదియా 4 బాణంబులకొ సారథి 
వ్రతతి౯ా వావహానపం కి మూండిటను జేశవల్ దూలవై చె౯ వడిన్, ౧౯ 1ర్ర్ర్ 

. అతిశయ మదుతంబునగు 1 నామహితాత్తుని కృత్య మెన్ని రెం 
డు తేగలనున్న నై నె నికులు $ నూతన మిాాయది యెందు గానమం 
చతని బవాూూాకరించిరిి మహా _త్రరమాయ నొనర్చి యమృయుం 
డితరదురాసదం బనుచు 4 నెంచియొు నాల్వున కిచ్చియుండుటన్. ౨౦ 1556 

. అవ్విమానమ్హు నొకచోట 4 నవరిమితము 

లేన రూపంబులుగను స్టో లాంతరమున 
నొక్క_రూవంబుగను మణి ) యొక్క చోటం 
గనంబడుచు మజీయొకచోటం * గానలబడక. ౨౧ 1557 
పరులకు నేమాత్ర, ౦ బే నరయంగం దరంబుగాని $ యట్లుండె ధర౯ 
బరికింప నౌచు నొక్కను, డురుసుర మార్లమున నద్ది 5 యొక్కవు డుండున్. 3౧4 
సలిలంబుల గిరిశ్ఫంగ, స్థలమున నొక్క_పుడు తో౭చుకచందమునం దగుకా 
నలయోకృతిగా రదు, నలాతచకృంబుపోల్కి 1"నది చరియించున్. ౨౨ 
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శ 5 తే. ఒక్కతావున. స్థిరముగ 4 నుండకద్ది 
"తిరుగుచుండెను సాల్వుండు 5 దివ్య సౌభ 

యానమున నెందు నెందును + సై నికులను 

గలీనీ కనుపట్టునో $ యదుకాంతు లంచె, ౨౨౮ 1560 

చ. శరముల లత్యశంద్ది తగుచందమునరా బరణగించుచుండి ర 

 య్యరివరసంప్కయు కృ నిశతాళుగముల్ దహనార్పు లట్లు గా 

ల్ప రవివిధంబున౯ మిగుల + బాధనుగబ్రగంజేయంగా భయం 

కర భుజగంబులట్టులు ని$ కామదు రాసదతం జెలంగంగన్. ౨౩౪ 1561 

తే, సాల్వుంెమియుం బ్రైతిచేయలేజాల క కె 

సి నైన్యములు వీడితములయి + చాలందూలం 

గాంచుచుండెను; దమనేన 4 గలంగచుండ 

సాల్వు నెనాధినాథులు + సాహాసమున, ౨౮ 1562 

చ, అడరి మవోస్త్ర స్తజాలముల 4 నాయదువీరుల నొంవ వారల 

ప్పుడు భృశపీ వ్దేతాంగులయి ఫ పోక వెనంగుచు స్వస్థలంబుల౯్ 

విడువక యుండి రిజ్ఞగము $ విక్రమసంపద నూర్ల గీలోకముకా 

గడు సుకృతంబుచే 7గెలువల గాం ₹ దలపోనెడు దిట్టలెట చేన్. ౨ 1503 

క, మును ప్రద్యుమ్ను శరంబుల్క దనయంగము లా _ర్రినొందోేదర్ప మ్థుప్పాం 
గను మరలివచ్చి మాసా ,ల్వునిమం తి, ద్యుమంతు. డతనితఠబొంగుచుందాలాన్. 

చ. ఇనుమునం బేయంగాయుడి యీహాననిజాకృతిచేం గడు౯ భయం 

బును గలిగించు నగ్గదను $ బూని యరికా బలమెల్ల(జూాపి మో 

డెను; గదతాంకు వతుమును 1 దెప్పుననొంప నరిందముండు న ' 

యును హారివు త్రీ త కుండు రథ మొయ్యన నూంతంగ సోలె నంతటన్, ౨౬ 1505 

ఉ. దారుకు నాత్మ జుండు రణకధర్శ మెటణీంగిన ప్రోడ నూతుం డ 

నై "పీ రణభూమినుండి ఫొనయేం దొలంగలో గృష్ణునాత జు౯; 
సారథితోడం బల్కెనిటు సంజ్ఞ మువాూర్హములోనె కాంచి య | 
వ్వీరుడు సూతుండా! యకట $ వీరులునవ్వంగ నిట్లు తెచ్చితే. 2౭4 1666 

క, తగునే సంగర రంగం,బు గడువంగాం బెచ్చు కొన్న ఠబోలినపనియే 
"జగమున యదుకులజుం. డెవండుగాని నేందవ్ప్చ నొక్కలడుకా యళ మేగన్, 

క, సారథితొలలగింవంగ ని ట్లారయ దూ టీొందినాండ $ యది వినబడునే; 

శ్రీ రామశేశవులు న్యా కూరిమి వితృపాదు లొకటం $ గూడిన వేళన్. ౨౯ 1563 

చ. అని మొననుండి ధర్మ మిటులాజడిపుచ్చి తొలంగి వచ్చితి౯ 
గనుక ననుందగం బిలిచి 5 నాజనకుల్ రణవా ర లెవ్వినా 
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యన! యనిప్రశ్న చెయ నెది 3 యర్హ్యమటంచు వచించువాండ; నా 

యనుజు లవత్ను లద్ది వినినంతేన నాదు నసత్ర, ఎన త్తినిన్, 3౦ 1569 

క. పరివాసంబుగ నొకరొ,క్క_రితోం జెప్పుకొొనకుండణగా నోప్రదుతే; 

' పరులును నవ్వుచుం బల్క_ నె సరియె యిది సూడ! చెప్పము * సాధుభణితులన్., 

క, అనవిని యాయుషప్మంత్కా వినవయ్యా! ప్రభువ రేణ్య 1 విగ్ర హధర్మం 

బును చెలిసీయె యివ్విధిగా, నొనరించితి నంచు దలంవు 1 మొగి నీమదిలోన్, 

క, రథికుని కష్టంబుల స్కారథియును దత్క్బృ-ధ/ములను 1 రథికవరుండు౯ా 

' ఆ్రుథనంబున. దీర్చం దగుం బథమిది నీత్యన్వితంబు $ వపండితమతమున్. 3౨ 

చ. ఇది తలపోసియె గుదియ $ యెంతయునొంహగ మూర్శమున్దు ని 
న్రదియగవచ్చు నాపదల6 4 గాంచియె యిట్లు తో 'లంగం దెచ్చితికా 
మది రణభర్మపద్దతుల $ మానినవాండనుగాను వటుగాం 

గం దలంవరాదు దీని బుధీకాండము మెచ్చిన మార్లమౌాటచఛచేన్, 33 1578 

డెబ్బది యేడవయభ్యాయము 

అర్ర సాల్వుని గృవ్పమూర్తి వధించుట. ఖ్రితా- 

క, అనంగావిని శ్రీకృష్ణుని తనయుడు ప్రద్యుమ్ను6 డట నుశదకముల విధిగా 
నొనరించి యాచమనమును, ఘనకవచం బొండుదాల్సి 1 'కార్గుక ధరుండై. y. 

క, సారథింగని యిట్లనియెక, వీరుండు ద్యుమంతుం డెచట్ 1 విలనీల్లునొ యా 

ఛారణికి నన్నుం గొనివొామ్లా రయమున నన్న నాతం+ డట్టు లొనరువన్. ౧ 

ఉ. అంతట రుక్షిణతనయుం $ డాత్మబలంబుల నేంచుచున్న దు 
వ్రాంతు ద్యుమంతు మార్కొని న్నీశతంబు ముఖమ్మున కక్టునూత్న మౌ 

శాంతిని నూర్చ నెన్మిది నికామరయం బలరారుబాణముల్ 

పంతముమిోాటింగా నతని + బాహుబలం బడంగంగ వై చుచున్,. ౨ 1576 

ఉ. మానక నాలుగ నిశిత$ీమార్లణముల్ పరంగించి వాజిసం 

తానముంగూల్ప సారధిని  దారుణబాణముచే నడంచి వెం 

వూనినచాపము౯ విశిఖీయుగ మునక ' మణి శేతువాక్క_ట౯ా 
బూనిక మై ద్యుమంతు శిరము వడిం (ద్రుంవెను బెద్దతూపునన్. ౩ 1677 

చ. గదుండును సాంబసాత్యకి ముఖ పృ తిపిరభ యంకరుల్ కుభం 

బొదలుచు సౌభనాయకుని 4 భూరిబలంబులం చెండి; రంతనం 

దం దగుబలంబు లెల్ల బలు్రతూపులం గంథరముల్ తెగంగ వే 
యుదధిజలంబులం బడియె 1 న్యుగ్తృతరంబుగ నద్ది కన్సడెన్, ౮ 1578 
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చ, ఒకరొక రిట్లు పౌరుషము 1 లొవ్చంగ యాదవసాల్వభూప నై 

' నికులు రణంబుచెయంగ న 1 నీకమ దిర్వది యేడు రాత్రు లకా 

సకలభయంకరంబుగను 4 సాగాను సంకులయుద్ధ మన్న యా 

ఖ్యకుం దగినట్టు; లాహరియు $ యాగనిమి_త్తము ధర్మపు త్రుచేన్. ౫ 1579 

క్త వ్రీతికిం దగినట్టుగ నా, వూతుండై పోయి యధ్య్వ 4 రో త్తమ మది వి 
భ్యాతిగం శెల్లంగం జె జై ద్య, మాతలపలి పహాతుండుకాంగ 1 సంతోషమునన్. % 

క్ర కురువృద్ధుల ఖీష్తాదుల, వరమౌానుల. గుంతియాత్త శ భవులం గుంతి౯ 

బురగవేనంబుతతే౯ స్కా దరముగ వీడొలిపి దార $ తతియుకా రాంగన్. ౬ 
మ, చనుచు౯ా ఘోరనిమి త్తవూగములనుక౯ా $ సం (్రాంతు. "డై కాంచుచుకా 

దనరాక౯ మదింగోరు యాదవుల సం $ తానం లున్నట్టిప 
_త్తీనము౯ ద్వారవతీసమాఖ్యమును దు ? వ్రాంతంబుం గాంచక్వ్మ్ష్మనం 

బున నుత్చాహము పాంగం బోయెం జనుచో $ భూపాలకు౯ ధర్మ జున్, ౭ 

ఉ. చేరంగంబిప్పి యివ్విధిని 1 జెప్పెను నేబలభ ద్ర దు,లనాడి యే 

_ లేరలం జై దృపకుపుతీ 1 తి ప్రభు లెల్లను బూస్కేమిజంగా 
ద్యారవతిం గలంతు రది 1 తథ్యము కానన వేగపోవనౌ 

వైరులం జెండనౌ నని యె $ వారక యట్టులె యయ నిక్క_డన్. ౮ 15058 

చ, తనమది నెంచిన ళ్లు పవి $ చారణ ముద్దతి సాగుచుండంలాంయ 

గని ప్రరరతుణంబునకుం $ గాం దనయ గ్ర,జు వెండి నిప్పి సా ' 

ల్వునతని నాభ యానమును $ బొంగెడుదానిని గాంచి దారుకా! 

'మనయరదంబు జేర్చుము త + మావతి సాల్వుని చెంత కిప్పుడే. ౯ 1504 

క, పలుభంగుల నొప్పెడు మా యలువన్నల నేర్చునీత శ డటులౌటను నే 

గలహం వీతనితో నిమ్మలం జేయగ వలయు నన్న + బొంగెడుకాంతన్. ౦౧ 

చ. అరదము వేగపోవునటు $ లాతండు తో లెను గేతనంబువై 

గరుడుని రెండువతుములు $4 గాందగునై నికు లెల్లయగాంచి యీ 

ఫురికరు దెం చెం గృష్షుండని $ బుద్దులనెంచిరి; సాల్వుం డంతన్, 

హరింగని స్వీయసై. నికబ 4 లాధిపతుల్ డెగినట్టు లౌట చేన్. ౧౦ 1596 

మ. శత ప్ర తేక్షుణు మార్కొనం దగినయంకచచ్భ్బావు శౌర్యుండు సై 
న్యతతి౯ లే.డొకరుం డటంచు మదిలో $ నం జక్క_నూహించి యు 
ద్ధతి భీమారవమొప్పు శ_క్టి గొని వే 5 తత్సారధి౯ గూల్చనెం 
చి తగ౯ావై చె మహోల్క_ నా నభమున౯ 1 జిత్రంబుగా శ_క్టియున్. ౧౧ 

చ. దెసల వెలుంగంజేయుచు మృ $'తి౯ా ఘటియింపంగ వచ్చుచుండ నా 

విసరువానేత్రు డారనీ వి $ భీతికృదాశళుగపం _క్లీ నూటుగా 
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రూ 

వెసం బడవై చె భూమివయ్యి; $ విక్రమసంవద పాంగ సౌభమం 
దెసలౌడు నాల్వుం 'డార్హిగన 1 నేనె. బదాటు శరంబు లొక్కటిన్ ౧౩ 

రసందోహము వైచి సౌభమును భా $ స్వంతుండు స్వాయప్ర, వ,భో 
కము క్షికా నభము౯ బ లెక బడలంాం 4 గావించె; సాలుండు శ్రీ 
హరినికా శార్గ ధనుర్లరుకా గనుచు స $ వ్యం చై నహా_స్పంబు ని 
ష్టురబాణంబుల నోంచె దోళ్చలనత౯ $ మోణింబడె౯ం జాపమున్. ౧౪ 1599 

. అది యొకయద్నుతంబుననె $ య త్తటీం గన్సడం దద్రణంబు నా 

యదనునC గాంచుభూతముల$యా ర్త రనినాదము లక్క వెట్టునకా 
గది రెను; సాల్వభూవతియుం $ గృందుగగార్చి జనార్హనుకా ముదం 
బొదవంగజూచి మూఢ! యపు $ డొక్క_టి మేమును జూచుచుండంగన్. ౧౫ 

మాన్ని గ్ధనకుం జైద్య 4 మహీపున కీనున్న కన్య కారత్నంబుం 4 గానిపని యి 
మ దంచునోచక దొంగి 4 లించి కొంపోయితి; వారాజనూయ మ వోధ్వ్యరమున 
యందు సభామభ్య + మందున్న మాసఖుం జంవితి; విక్కార్యు $ సంచయముల 
నొనరించి జగతియం 5 దొక్కె_డ నను గెల్వం దరముగా 'దేరికం $ చురుతరమగు' 

. గర్వమూని యున్న 1 ఖలు నిన్ను నిపుడె మున్నిశిత బాణములను 1 నీశ్రమరలి 
రానిగతికిం బంపం $ బూనితి నెదుర ని ;ల్వంగం బూన్లుదేని, $ వార కనిన. ౧౮ 

.- అనవిని నెర యిట్టులను 9 నక్క_టం మందుండవాట నీవు తోం 

చినగతి చే ప్రెలె జీమిటికా? $ చెంతను చేరందలంచు మృత్యునుక౯ా 

గనుంగెనొనేర వుద్గతిని $ గాలులు పల్క_రు శూరు లెల్ల రుక్ 
గనంబఅుపంగం జూతురు మశగంటిమి (పాజ్ఞాలు గాన నంచొాగిన్. ౧౯ 1592 

, పలుకుచుం దీవ్ర వేగమునం 1 భానీలుచున్న గదాయుధంబు మి 
. కాలిక్రుధ చి "్తేమం దొలయం 1 గృష్షుండు సాల్వుని జత్రుభాగముం 
గలయాగంజూచి కొట్టుటయుం 1 గ్రక్కున నెత్తురు గక్కుము౯ మవ+ 
రులంగనుచుక వడం; పహారి$ తోడనె దాని గి హాంచె నంతలోన్.౨౦ 1598 
కనంబడకపోయె నెచటికొ, జనవతి; యొకతకణవము సాగ శ సరగునం .బురుషు 
డనువవముగతి వచ్చిమవా, తునకు౯ా శిరమళ్టి వంచి 1 మొక్కి యిటులనున్. = ౨౧ 

- చెవకిపంపంగ నీకడ్క శే వచ్చితి ననుచు మిగుల 1 నేక్చునం గృ! .. 
న్ఫీ (శన తాంకా! వితృపాత, భూవిభుం జాసాల్వుం డిపుడు $ పూని యకరుణన్, 

. సౌనికుండు వశువిశసరమును గొనిపోవ్ర, నట్లు కట్టి కొంచు 1 నరిగా ననిన , 
| నషి వి యో _క్టి వాని $ నాలించి మనుజస్వ, భావమానియుంటకవగం బొొగుల్లుచు. 
. కరుణ తనంత వె దై కొనంగ + గాఢతరంబగు ఖై ర్య మెట్టులో 

Gi యరుగలోం త్రాక్ళృతుండవశె న్నా కిని గాంచుచ్చుం బల్కె.. నిర్భర 



౭28.] దళమస్క 0ధ ము, 

 తృరములు గాల్వంజాలని ని తాంతబలాఢథ్గు మద్యగజన్లు సం న 

గరమునం దొట్రుపాటు గనల గాం దగనట్టి మవహోత్తురామునిన్. ౨౩౪. = 

చ. 7లిచి యదెట్టు లల్పుం డవోకీర్ణియునై తగు సాల్వుండామవో 
తుల బితృపాదులం నొనుచుం 4 బోయినవాం డకటా! మనయబునం .=--.. 

దలయంగ బై వమే బలయు1తం బనితోంచెడు నంచునెనొ యూ ar 

హలం గనుచుండునంత హరిశయ [గ తలంబున సాల్వభూపుండున్ , ౨ 1508 

మ. వసుచేనుం గొొనివచ్చినట్టు లౌకని౯ా బంధించి తో క్రెచ్చియిం 

'వెసంగం బల్కెను నీదుతం డ్రి యితంజే 4 యేతన్నిమి తృంచె కా 

వసుధక్ బ్రాణములక ధరించే కుమతీ! $ వర్తి ర్స బ్లుచున్నా డ వీ 

వసుదేవుల. వధియింతు నీవుకనయా 1 చావోబలం బొవ్ప్చంగన్ . ౨4 1599 

క, కాపాడ సమర్ధుడ వె, నీపట్టునంజూపవు | Ex: జూతు నటం 

చీవగిదిగం బల్కు_చు మా,యాపాటవ మొప్ప నిశితమగు ఖడ్గము చేన్ , ౨౬ ( 600 

క, ఆనకదుందుఫి మ స్హక, మానిముసమునం దె నటికి గ్గ యచద్దానిని zm 

బూని నభంబునందగు తన, యానమ్ముం చేరె, నంతన్నాశ్సి, 3 హరియున్. ౨౭ 1601 

చ: తనజనులందు మిక్కిలి ముశదంబు గలాండగుటక౯- మువారార్త మా 

త తృనియతదివ్యుబోధమును 1 మానియె తాం ,బ బకృతిస్టుండై క్షణం 

బుననె మవోనుభావతను $ బొల్పుట నయ్యదయుో మయుండు సా 

ల్వునకు నెలుంగంజెప్పీనది $ భూరిత రాసురీమాయయం వొగిన్. ౨౮.. 1602 

క. తలపోనె  నంతలో నే, కలహాంగణమందు మున్నుళగాంచిన యలమా 

యలదూతం గానిజనకుని, క అబరము గాని కానఠణగాం జాలమి వోన్ ౨౮౪ 1609... 

ఆ, స్వవన్నమందుం దోంచు 1 వ స్తువులంబోలీ, యవ్వి మాయమయ్యొు 1 నం చెటింగి 

_యంబరమునం దరుగు్శఫనాసాభముననున్న, వైరి సాల్వుం గాంచిశవాని నవుడె. 

క అనిమొనం జంవంగ నెంచెను, విను మూరాజర్షి గ వర్య! $ విమలవుతులు న '..: 

య్యును చమూానులు కొందటు చె ,వ్పినపల్కు_లు వెనుకముం దూ విషమమ్ములుగన్, 

సీ. తోంచుచున్నను వానిం 1 దోరంపుటూహలం బరికింప ఆెట్టులొ $ పల్కుచుందు _ 

రియ్యాది సత్యమా 1 నెట్లన శోకమోహామ్ల్ములు గాని న్నేహమ్లుగాని . 

* యజ్ఞోనకృతమగు $ సాసాధ్వసము ముగాని యెక్కడ! 'యమింతయం! చెటులం దగని 

జ్ఞానవిజ్ఞానవి] ౯ాలసంపద లొవ్వు వర మేశుం డెక్క_డ? 4 వలుకం దగునె 

తే. యిట్టు లాహరి భావించె 1 నెద నటంచు 

నెవనిపాదాబ్ద నేవచే 1 వృద్దిదమగు 

“వాత; త, వీది సంతన $ యలముకొనంగ 

శాం-5ాగ-64 
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ధరణి నసమానులగుచు నుందురు సుజనులు. 3౧ 1606 

. మజీ యనాదియగుచూూమలయు చేవోత తృవి భా, ంతి వాయుంజుమ్మవారలంత 

నింత యనంగరాని బె యయియాత్నీ య మున నవ్విభూతోగనుదు "రెలమి. 

వర మైశ్వర్య స్థానము, పురుపో త్రము డెల్ల సాధుపురుషులకు నిరం 

తరసద్దతియగు. గావున, హరి కతనికి మోహ 'మెట్టుకలగు? తలంయవంగన్. 3౨ 

కనంబటు చె౯ మవాత్తుండగు $ కాంచన చేలుండు మానవాకృతిం 

గనిన తెజుంగు లోకులకు; $ త్త్రైవరిపాలక! కష్టమూ _్రిచే 

నిన మహనీయ కార్యమును ; చెచె వ్పెదం జక్కంలగ నాలకింపు మా 

జనపతి సాల్వుం డంతం దను1ళ స్త స్త ,సమూహముచేత నొంచుచున్, 3౨ 1609 

. పవొరుషమును జూప్రచుం దనం చ్యారవతిం కొనంగ6ం 1 దా నెంచంగ నా 

శౌరి యమోఘవరాక్రముం డారివుతో్ ౬ బోరుచుండి $ యంబకవితతిన్. 3౨౦ 

. కవచంబు౯ా ధనువుకా శిరోమణిని వేేడ్క_ం జెండి వారంటు న 

త విమానంబును సౌభకంబు గదవేశత౯ా భన్నముం జేసె 

టి విధానంబున నగ్గ దాయుధము దంశడింపంగ సరల న్ నా 

క్క_వడిలా వేయిగం దున్క_ లై వడియె నాశీకంథికా విరావంబుతోన్. 33౪4 1011 

తనదగు వ్యోమయానము గీదాహత్ భగ్నముగాంగ నాల్వుం డం 

త నిలకు వచ్చి నిట్బ గదఠలథదాను ధరించి జవంబుమోిటింగా 

ననుపము నచ్వుతుం బొడుచు + నాశ మెయిం బఅతెంచె నిట్లు వ 

చ్చునతనిం గాంచి యంగదవి$శో భీత మైతగు వానిబాహునున్. 3౮౪ 1612 

. ఒకభ ల్ల ంబునం ద్రుంచి తద్దతికినై $ యుదో్యోగముం జేసీ యా 

“త్మకరం బందు లయార్క-సన్ని భముం జి తృంబు౯ా మవోభీతిదం 
బక ళంకంబును నౌసుదర్శనము నొ+య్య్యారంబునం దాప్పీ చి 

త్రకళ౯ా రాజి లె నుద్యదర్క_యుతమౌకప్రాగ్భూభరం బట్టుగన్. 3౫ 16183 

'అతిశయమాయా భూవితుం శీతిపుని వధియింవతోరి 1 శీర్ష ంబు మణీ 
యుతకుండల మకుట విభ్యూ షితమును జుక్రాయుధమునీఛేధించె వడిన్. 3౫౪ 

పహారిహయుం డావృత్రుని దగు శిరమును వజ్రాయుధమునరే జెండినగతి నా 

హారి సాల్వుశిరము ద్రుంచినం బరలగ౯ా వోవోరవంబుశవటుతర మగుచున్. 3౬ 

. హారి యిటు చక్కథారల మీవారిప్ర ద్ర్రుంచిన నగ్ద దాహతి౯- 

సురరిఫ పుశిల్పిచి త్రి తము స్ట జోద్యమునై తగుసౌభ మపి యం 

తరమునం జూర్గ మై పడిన $ దద్దయు నిర్ణదుందుభుల్ మహ 

_త్సీరరవ వె మొప్ప వె నిటు 1 దస్యుంయ సూలినవా _్త యెల్లెడన్, 3౬౪. 1616 



కేతా] దశ వముస్క౦0థము, ర్ం. 

వ. వ్యాపించిన విని సఖులగుశిశుపాలాదులకు మహోవ కారము చేయంబూని .దంత 
వక్షుండు పట్టరానికోపంబున నాకృష్ణునివై నెత్తివవ్చెనని వల్మి_శుక యోగి 
యిట్లనియె, 52౭ 1617 

——రీశ్రా శి 

డబ్బదియెనిమిదవయ ఛ్యాయము, 

9ర్ర దంతవ కుని వారి వధించుట. థిఖూ- 

మ, విను ముర్వీశ్వర! చెద్యనాల్వులును దు$ర్భ్భ త్తి తిం బ్రవ ర్తీల్లుపౌం 

డ డ్ర నృపాలుండును భూతలంబు విడి న స్వగర్రస్థానముం జర. వా 

థ్ బారో క్యుసుహృ త్తే త్త పసద్దతిని సం వీ వ్రత తులా 'బేయంగా 

వునవముం చెంచుచు దంతవ "డు హారిక జ మర్షి, ౦వ నుద్యూ క క్రుండై ౧ 1618 

ఉ. ఒక్క--జె తాం బదాతియయి యు్యుగ్తతర కుథం బూని యుర్వియుం 
గ్రుకశ్రాద లంగం జేయునటు 1 కాల్టి దూసుక గ గద గేలబూని వే 

యేక్కి_తవుండు భూరిబలుం 4 డాహారి మార్కొన వచ్చె; నిట్లు వే 

రుక్కునం బైకివచ్చు రిపుకనుద్ధతుం గాంచి జవంబు మాంజంగన్. ౨ 

చ. గదంగొెని స్వందనంబు డిగి 3 “సంధిని వెలయు బోలె నిల్వరిం 

వందలంచి తా నెదుర్కొ_నియెం $ బదృదళాతుని గాంచి దంతన 

క్ర్రదనుజస_త్సముండు మది + గర్వముపాొంగంగం నిట్లువ ల్మె నో 
యదువర! నాదు భాగ్యము మహ త్రరమే యనవచ్చు నీయెడన్. 3y 1620 

చ. కనుకనె యోముకుంద! ననుం $ గృన్నన నూర్కొన వచ్చినాండ వీ 
వనంగను మాతులేయు(డ నె $ యాదువ్రు కాని మదీయమిత్రు లకొ 

దునివితి వం తెకాక ననుం 1 ద్రుంపంగం గోరుచు నున్న వాడ వే 
మనందగు మందబుద్ధిగలయట్టి 1 నినుక బృథనాంగణంబునన్? 54 1621 

క, దంభోళి విడంబించెడు, శుంభద్దద యిద్ది స రుచుల శోభి లైదుః జూ 

జృంఫించు నిన్ను వృత్రుని, జంభారివధించు మాడ్కి6 4 జంవెద దీనన్. 1622 

చ. అటులొనరించి యాయదను$నం దె వయస్యుల దా బుణంబు నొ 

క్క_టి సఖివత్సలుండ ననణగా(దగు నే నొగిం బావుకొందు ను 
తృటమగు రోగ మంగమునం $ గల్లంగ నౌషధసంప్రయుక్రిచే 
నెటు తెగ బావుకొందు రటు)లే తలపోయంగ బంధువయ్యునుకా. ౬. . 1628 

క, వగవాడనవె యాదున్రుగా, వగం దీర్చుళొనంగ నిదె నోవంబగుం జుమా! 

తగిన ఫ్లై శా_స్థిచయుదు మగటిమివాటించి యనెడు + మాటలచేతన్. ౬౪ 

క్, మునికోలల చే నేనుంగునుబోలెల౯ా దూలనాడి + గుదియంగొని కృ 

షః “వరలోక కృళానాం చ కుర్వక్ పారోత్యు సౌహృదమ్” అని మూలము, 



తర. శ్రీ తొండ నకృష్ణభాగ వతము (ఆః 

రొ 

నుని శీర్ష ము నొప్పించెనుు ఘనసింహధ్వని నొనర్చి 1 గర్వముపొంగన్. ౭ 

యదుకులనాథుండు హరి యా, గద వెతంగొట్టువడియిం 1 గంవింవకయే 

కదలక యచ్చోనుండెను, మది నెంచెను వానినపుడె 4 మృండింపంగన్.' ౬4 

హరియటం గామోదకియన్సు గురుగద చె నురమునడుమః 1 గొట్టంగా నె 

త్తురు నోటనుండి వెడలంగ, ధరంబడి శళాలజూటు  దనుజుం డా _ర్టిన్, ౮౪ 

కరవదములం జాందుచు ఫ్రీకరరాపము గానయబడంగం 1 గ్రక్కున (శ్రాణొ 
త్క_ర మెగ శవంబయ్యెక, బరికింపంగ నపుడు భూతపటరం బెల్లన్. ౯ 1629 

చేదివతి. జంపు వేళల్క నేదియొ చిత్ర ంవుజ్యోతి + యెటులు వెడలెనో 

యిోోాదంతేవ క్షు వధమున, నాబేహామునుండి జ్యోతి 5 యతిసూత్తుం బై. ౧౦ 

కనంజి త్రముగా విల్వడి, వనజాతునియందుం బొచ్చె 1 వానియనుబొం డ 

న్నను "సంద శోకరిబున, వనరి విదూరథుయ వాలుం 1 బలుశను గొనుచున్, 

నిట్టూర్చు లొగింబర్వ + నీరజ'నేత్రుని జంవంగాంగోరి రాయ జక్రధరుండు 
ముర నేమియై రుచుల్ $ పరంగా గ్రా లెడు చ కృమునుగొనికుండ లోముకుటము లను 

వెలయు విదూరథు 4 తలం ద్రుంచె; నీరితి సౌభ యానమ్లును $ సాలు దంత 

వకు విదూరథు + వానిబంధువులను దుర్విషహుల సెల్లం + దునిమివై చి 

. సురలు మాననులెల్లను 4 స్తుతు లొనర్చ 
మునులు నీద్లులు గంధర్వ్య్రముఖ్యు లవి 

భమున విద్యాధరులు ఫణోతతులు చేవ 

కన్నియలు6 గిన్న రులు యతుగణము మణటియు. ౧౪ 168]. 

చారణులును బిశ్ళముఖ్యులు, సారోవ నిషత్తులను నోౌసంగెడుభ కిక 

జేరి నుతించుచు వరసుమ్క వారము గురియించి; రంత $ వనజాతుండున్. ౧౪౮ 

యదువిభు లెల్ల గొల్వ విజయంబు నుతించుచు వందిబృందముల్ 

సుదతులు నేనలక్ గురియు/చుకా దను నెన్నంగ ద్వార కాపురిం 
బొద లెడు వేడ్క_ జొచ్చెం బురముక౯్ గయినేనీయె పౌరులెల్ల న 

మృదమునుబొంది రిట్లు హరి! మ_త్తరివూత్క_రము౯ జయించుటన్. ౧౫ 168383. 

. జగదీశుండును యోాగనాయకు(డు నం$చచ్చకి క పూర్ణుండు నై 

భ గవంతుండయి మొప్ప కృష్ణుండు పంగ (పయుల్ “తనుం నో 

డం గదా యంచుందలంవ నుండె నని నో? గాల్చెనన్నట్టి చే . 

కద విభా భాంతి తలంవంగా నజితుండౌ 4 కంజూకుం డెట్లోడునో, ౧౬ 1684 

. హరికి? బరాజయం బమరుశనంటయు యజ్ఞత; భూమిపా! యనం 

తరకథ నాలకింపుము; నిశతాంతము పాండవకౌరనవుల్ మహా 

.త్తరరణ కాంత్ నుంట విని $ తా బలరాముడు. స్వాంతమందుని '. 



౭౮] దళము స్క 0 ధ వము, 509 

.రష్భరపయి నొక్క_రీతిం దమిం 1 బూనిన వా(డుగ నుంట న త్రటిన్, ౧౬ 1635 

లే. తీర్ధయా త్రైమిషంబునోదివ్య దెళ, ములను గనబోయె,; నాతండు $ తొలుత భక్షి క్రి 

తగల బి బ్ర ఫాసలర్థంబునం $ దానమాడి యందు చేవరి ర్లి వీతృమనుశజాళి వ్రాలమి.౧౭ 

నీ. తర్చణంబులు చేసీ $ ధరణనురాన్వితుండై ప్రతిస్రోతమై 1 యలరుసట్టి 
నది సరస్వతిని గాశనంజనె; నంతం బృథూదకమనెడ్తు త్రీర్ణో త్రమంబు 
బిందుసరంబును 4 విమల త్రికూటంబు మజీ సుదర్శనము ' బ్ర బ  శవామనుతీర్థ 

౧. మును విశాలాహ్వాయం$మేను జ క్ర తర్థంబుం ట్రాచి సరస్వత్రబరమభ్ల 

తే. తనరనేవించి యమునానశ+దిని వియద్ధు 

నిని విధి౯ గొల్చి స్నాతుయడై / నిఖలమాని 
నేవ్యమౌ నైమిశేంబను 1 తేత్రమునకుం 
జనియె; నట సత్ర యాగంబు $ సాగుచుండు. ౨౦ 1637 

చ, మునివరు లట్లువచ్చిన వి్రభు౯ బలభ ద్రు, దు,ని సన్నుతెంచి వం - 

దనములు శౌ,స శ్రపద్ధత నోనర్చిరి. వారరు దిర్ధృస స (త్రీముం 

బొనరుచుచుందు; రి ట్రితండు $ మోదమునలా వనులెల్లం బూజలం 

. దనువంగ సానుగుండయి నిశతాంతసుఖాసనము౯ గ్ర పించుచుక. ౨౧ 1633 

తే, మునులతో. గూరుచుండి యందు నొకియాస 
నమునం గనార్చున్న వాని వ్యాోసమునిశిష్యు 

నూతునికా రోమహర్ష ణ 1 ఖ్యాతనాముం 

. గనియెం బ్ర తిలోమజాతుం డశయ్యును నతండు. ౨౨ 1639 

చ. తనుగని శ్చ రాకయు యథావిధి యు క్క_క యుక సుఖాసనం 

బున వసీయించియుండుటయు 1 భూసురవర్యులకం'కు నున్న తా 

సనము గ కాం చియుంథుటయుం 4 జక్క_ంగం బూచి సహింసలేక యిం 

తనందగనెట్టి కోవమును 4 డాం గని యిట్లనియెకా మహోగ్స తన్, ౨౩ 164 

క్ర, వతిలోమజాతుండై తగ్కునితం డిందును విప్రవరుల 3 శబ నిధుల థ 

. రృతతిని గాచెడు మాకును గతి యున్నతమై తనర్చు 4 గద్దియమైనన్, ౨౩౪ 

కే, కూరుచుండుట యెట్లు? దోర్టుణుండు వీండు 
. వధమునకు నర్హుడగ్కు భ గీవంతుండై న 

వ్యాసమునికీని విపు ష్యుండై 4 బవాువిధములు 

గాంగ విలసిల్లు నితివోసో కాండములను. ౨౮౪ 1642. 

వ 

క, విమలపు రాణంబులధథ్కర,ముల౯ బోధించు శాస్త్రశమండలమును బూ 
_ర్టముగాం బఠించియుకా వినయము దాంతియు "లేక నీతి$ యమరని మదితోన్ 

క. తను .బంఢితునిగం దానే, యనుకొనుచుకా విజ్ఞవీంగం $ నకటా! యిటు శా 
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క, 

© 

అెతో 

'స్త్రనికరమును జదివియు. దన, మనస్సునుం గెల్బలేక $ మౌనివిధమునన్.. ౨౬ 

కనబడు నీతండు చదివిన, ఘనవిద్య లవెల్ల నీచీగణమునకువ లె౯ 

మునులారా! దోవమున కృ్కగునుగాని రవంతమైనుగుణమున శెట్లా! ౨౬ 1640 

. ఆతం డెటులున్న నేమనకుం 4 డెంతయు ధర్మమనీషు లట్టులు 

దతులును వెనఛారులయి 1 ఛత్ర జరింతురు గాన వారలకా 

మృతి గనంజేయంగా వలయు; 1 నిందులకే యవతార మేను నె 
త్తీతి నిటు భూరిపావులయి + తేంపున న్వేచ్చంజరిం త్రు, వీరలే. ౨౭ 1646 

అని వచియించి దుర్భనులోనై న వధింవలగ(6 మానియుండియుకా 

మునుమును సాగంగాందగిన 1 భూరివిధి పృబలప్పయత్న ముం 

దను బురికొల్చ్బ. చేతందగు 4 దర్శకిొొస౯ా ముని రోమహర్ష ణు౯ 

మునివరు లెల్ల. జూడంగనె 1 భూరితర క్రు,;ధ ప్రస దాననే. ౨౮ 1647 

. ఆతడు చచ్చె; నందుల 1 యమ్లును లక్క_ట! యక్క_టా! యటం 

చాతతదుఃఖ మొంది రిటు 9 లమ్ల్హునిం జంపిన రాము గాంచి యి 

ట్రీతటినీ యభర్మ మిటు 4 లెన్నకయే యొనరించినాండ వీ 
సూతుడు సత్సురాణములీసొంపువచియించును శాంతమూ ర్రియా. 2౯ 1648 

కనుక నె బ్రవ్లోసన మ్రిచ్చినవారము సత్ర యాగసిద్ధి వెలలసదాం 

కను దేహము శ్ర మమొందక,యె నిల్చునటు లాయువుం దమి $ నిచ్చితిమి విభూ! 

. తెలియకయే యీవిధమునుు హలధరణా! బ్రవూహత్య 1 యంతటిదగు నీ 

కలుషమును దెచ్చుకొంటివి, వలుకులు వేయేల యోగోవతి వీ వరయన్. 30౪ 

కావున నాన్నూయాగణము నిన్నును జక్క కానీంవజాలదు; $ సర్వలోక 
పావనా! యట్లయ్యు $4 బ్రహ్మహత్యను దీని. బావుకొనంగనౌ $4 పాచితంబు 
చేసికొనందగు,; $ తతి నెవ్వరును నిన్ను. బురికొల్పకున్నను 4 భూతములకు 
ధర్మమార్రముం చెల్పతఠదగు గాన నస్వచ్భగాం జరియింతు; వట్లయ్యు $ సరగందన్ని 

. వృత్తి నొనరింప నొరులకు 1 నిడిసుమార్ల, మనుచు చెల్పినయట్లగుశననంగ రాము. 
డెల్లరకు మేలుచేయుట $ కెలమినీవృధమున కీడగు నప్పాచీతము నొనరుతు. 
దినికిబాచిత మెయ్యది,యే నిర్లేశింవు; డిప్పు 1 డీనూతునకు౯ా 

నేనీయం దగిన బేదో, మానసమున నెన్ని చెపుడు 4 మానితులాళా! 3 3 1652 
చిరకాలజీవితం బో, వరబలమో దెహమునకుం  బాటవమో మో 
రరసీ మజేమియుం వలతురొ, సరగ౯ొ వచియింపవుం జేను $ సాధింతు. ద్వరన్. 

. యోగమాయాబలంబున 1 నొగిం దగంగం బేయుంవాండ నటంచననాయమోఘు 
శ_క్టింగని పల్కి రమ్మునుల్ $ సంతేసమున, నీదు ళ స్త వీర్యములకు 1 నేది హిత మొ, 
ఇతనికి గప్టనమృతికి౯, గృతు వెప్పుడు వూర్ణమగునొ $ రామా! యాయు 
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శ్చు ఏతి గలుగం దంతవణకును, తీతినను మావాక్యమునకుత జే టొదన నటుల్, 
క. ఇవియన్నియు నూనృతములె యను నెట్లో యట్లు చేయు + మనివల్మ_౮గ. మా 

నివరుల6 గని రాముం డన్నియె వేదవాక్యమురీతి ? నెంచి కనుంగొనన్, 3౫ 1656 
క, జనియించుం దానే పుత్రుండు, గ నటంచుం దెలియనగును $ గాజే, యటు కా 

వున నితనిసుతుండు చెన్చేం,గనుజాలుం బురాణములను $ గల కాలంబున్, 3౫4 
క, అతండు గృ శృవసుండన, థీతి ఖ్యాతిం గాంచునుజుడి! 4 చిరకాలము జీ 

వితమును గాంచుచు నింద్రియ, తతిపాటవ మొప్పంగా న$తండు వెలయుతన్. 
చ. మునివరులార! యెవిషయీము౯ మటిీకోరుదురో వచింప్రుం డీ 

తనితనయుండు వ_క్షయయి 1 తత్త (ముం జెప్పుటంజేనీ మారుతె 
' ల్పినయవి సిద్ధింగాం చెంగద! + బేలతనంబున నివ్వు డేను జే ' 

నీన యఘ రాళినిష్టృతిని $ జెపుడు చక్క_య నెంచి సత్కృషన్ . 32౭ 1659 

మ. అని స్టార్థింపంగ మాను లిట్టులని రోకయా ర్యా! యఘం దేగు చ 
క్క_నిమార్లంబు వచింతు మిల్భలుం డనం$ గా నొప్పుధైత్యుండు త 

_త్త్సనయుం డ్క్కండు వల్వలుం డనంగ దు! గ్రాంతుండు ఘా రాకృతిం 

గనువాండె"0 బ్రతివర్వమందును మము౯ 1 గాటీంవ నేతెంచెడున్. 3౭౪41660 
క, మేమునరించడు సత శ్రీం బేమాడ్క్మి_౯- సాగకుండు 1 నెంచి దితిసుతుం 

డామాడ్క్మి_ జతనవమానును, జీమును ర కంబు గురియులజి త్ ముగాలోన్, 

క మూత త్రవురీషంబుల న్యా సత్రంబునం బడంగ వదలు $ శె శౌళ్యాభ్యా! "యో 
జై శ్ర! యప్పాపాత్తుని ఛా త్రీనురబాధకుని మృశథంబున నివుడే. 3౩౮౪ 1662 

క, వారిపుచ్చుముదియె మాకుం, బరమంబగు లాభమగును $ బాపాత్తుం డతం 
డురుమాంసమద్యముల నుం, గురియును దాశార్త్హ ! యతనిఠగొంకక చంపన్. 

క, అది మాకగు శుభ్రూషణ, మదయుం డతండొటం జంప $ నర్లుం డవలకా 

బొదలు మహింనావ్రతమున, మది శాంతిం బొంద. దరుగ్శ మహి నెల్లెడలన్, 

క్ట ప్ర తితీర్ణంబునం గ్రుంకుచు, టీ తికి బ్రదమేణము నీవుశనేయుము విధిగా 

జతనమ్మ్లున నొకయబ్దం, బతిశుద్ధుడ వౌదు వనిరి $ హర్ష ముగలుగన్. ౮౪౦1665 

' — 04 

జెబ్బదితో మిదవయ థ్యాయ ము. 

అరి రాముండు పల్వలుంజంపీ తీర్ధయాత్ర, త, చేయుట. ఏఆ-- 

చ. అని వచియించి యాశుకమహర్షి యనంతరగాథ నివ్విధం 

. వనం చెలువంగయూనె నృవీపుంగవ! పర్వదినంబు రాంగ ఖీ 

తిని గలిగించు నాయనిలోదేవుడు ధూలిని వృష్టిరీతిగాం 
గనులను గవ్చంబేయుచు నిగకామము కంపు. దిథాళి నిండయగన్. ౧. 1666 



గ 2 శ్రీ ఆాండవకృష్ణభాగ వతము [ఈ 

క. వీవంగసాగనుు; సత్రం, బౌవసుధ న మేధ్యవృష్టి $ నంతటం బడున 

శే వర్షించుచుం బల్వలుం జవ చ్చెను సూూలము కయి $ నెసంగుచునుండన్, ౨ 

మ వెనుకాయం బవురంగం జూడంబడియెం; $ బృథ్యంజనతధరం 

బనంగాం జాలిన మేనికాంతి తగ దోమ్రాభంబుగా శ్ర | శ్ "కే 

శొనికాయంబు కనంబడంగ సునదంక స్ట్రాఫీ తికృ ద్ఫూకుటీ 

కనదుగ్రాస్యముళత్ నితాచరుయు వక్క్౯ నింగిం గానంబడన్, 3: 1669 

చ. దితిజుని గాంచినంత బలీదేవుం జెద౯ ముసలాయుధంబు ద్వి 

డ్వితతివిదారణత, మము] వింతరుచుల్ దగుదాని దానవ 

పృతతిహరంబు నాహాలము( + బంతమున౯ స్మరియించె నంత నా 

ద్వితయము తోం; నవు వటుశవి కృమసంవద పొంగుచుండంగన్. ౪ 1669 

మ. బలదేనుండు వాలాయుథా గ నమున న భ్రస్థానమందున్న ప 
ల్వలదై త్యు౯ వడిలాగి బ్రాహాణుల కలల వానినే చేయు వో 

ర్చలమత్తు౯" ముసలా యుభంబున నమోర్షం బొప్పంగా మోదినం 

దలయుం దుత్తుమురై యసృక్ష కటిని యంతం బాజు బిట్లార్చుచున్. ౫ 1670 

క. అరుణరుచికా భాసిలుత్ష్యై, ధరవర్యము వ డ్రానిహతిం 1 దా బడును 
సురవై రినేలం గూలెను) ధరణీసురమాను 1 లతనిం $ దత్పరమతుశై. ౬ 67] 

చ. వినుతులం దన్ని యెన్న (దగు 1 వృత్తిం జెలంగంగ నాశిషంబులం 
దనువుచు వృషత్రుంజంపిన శత క్రతునికా సురలట్టు లమ్మవో 
తున కటు మజ్జనంబు క్ర క మ1ముర దగినట్టులు సల్చి రంలేః నా 

తేనికిని బద్మమాలను మోేదంబున నిచ్చిం మాను లందటున్, ౬౪ 1672 
క. అదివాడ బెప్పుడు౯ా సంవదలకు సంస్థాన మాను$భానికరం బ 

యది నించు నెల్ల యెడలక, సదమల మె వె వైజయంతోసంజ్ఞ ౦ దనరున్, 2 1673 

ఉ. అంలియగాక మౌానివరు $ లంబరయుగ్న మమూల్య మిచ్చి ర 

ట్రంతట దీవ్యు కాంతులను $ వారితరంబగు భూషణాళ యా 
వంతయు దోప ప. మేకనని+యట్టి మణి పృకరంబు నిచ్చి దు 

ప్రాంతకుం డంచుం జేర్కొనిరవార్ష న మునక బలభ ద్రు, దు,6 డంతటన్. ౮ 1674 

వ. అనువుతిగోరి వారలు మోవోదృతిం బంపంగ బ్రావో త్త తముల్ 
తనదు పిటుంద రాగం (బ్రైమీదం బికుకౌగికి నాం దనర్చు వా వో 

దిని గనంబోయి రు ంకులేడి శ దివ్యుతరంగిణితో సమానవమోొ 
ననం దగియున్న మాసరయు $ వాది నెటలా జనియించె చానినిన్. ౯ 16705 

క. కనంబోయెు నాసరోవర మున (గృుంశకెను సరయు వెట్టుపోన్రునె యాత్రో 

'వనె పోయి వ్రయాగముం గాం, చెను స్నానముగసె నందోసిద్ధలం క్ 
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సీ, అందు దేవాదుల $ కాదృతివిా అంగం దర్పణంబు లొనర్చిశతరలి పులవు 
నాశ్ర్రామంబున శేగి! యవల గోమతి యందు గండకియందూగనావిపాశ 
యను తీర్ణమందును $ మునింగి నోణాఖ్యమా నడవరమ్మునను స్నా శనంబొనర్చి థి 
గయ కేగి తనవీతృశగణములకెల్లను దర్చణంబులు చేని 4 తరలి గంగ 

తే. సాగరంబున నెచ్చోట 1 సంగమించు 
నచటికిం బోయి మున్తి నియతి విధులను 
జరవీ యవల మెహీం దృమ౯ గ శ లమందుం 

బరశురాముని గని భ_క్షి శ వందనమిడి. ౧౧౮ 1677 
వ స్పష్పగోదావరిని వేణీవంపాభఖీమరథీనదులంగాంచి స్నా నముేసీ స్మ_ంభ'దేనుని 

దర్శించి శివునకు నాలయంబగు శీ కై_లంబున కరిగి దృవిడదేశములయందు 
మిక్కి_లి పుణ్యంబులొసంగు వెంక టాచలమును దర్శించి కామకోటిని గాం-చీనగ 
రంబును గావేరీమవోనదిని గాంచి స్నా నాదులొనర్చి యెందు శ్రి హరిసన్ని హి 
తుండై యుండునట్టి శ్రీరంగ కే త్రమునకు నరిగి బుషభా ద్రిం గని దమీణమధు 
రను సందర్శించి మవోపాతకములందోలు సముద్ర, నెతువ్చనకుం బోయె. హలా 
యుధుం డందు టబ్రాహణప్రృవరులకు నయుతసంఖ్యాక ధేనువ్రుల దానంబు చేని 
యచ్చోటువానీ కృతమాలా తామ్ర, వక్ణ్లలయందు స్నాతుండై కులాచలంబగు 
మలయవర్వతంబునుగని యందు వెంచేనీయున్నయగ _సృమునిచంద్రు దర్శించి 
నమస్కరించి యతం డను గ్ హీంచిన యాశిషంబుల గృహాయించి యనుమతి 
వెండి యముని యంగీకరింప దథీణోదధికిం బోయె. అందునెలకొనియున్న 
క న్యాఖ్యందగు దున్తాదేవింగాంచి యందుండి యనంతేపురవరమును గనంబోయి 
యత్వు _తృమవంచావ్చర _న్తీర్ణమున విష్ణు దేవ్రండు సన్ని హీతుండై యుండుంగావున 

నామవోతిర్థంబున స్నానంబొనర్చి యయుత భెనుదానంబులొనర్చి యటనుండి 
వయాణమె యమవోత్తుండు కేరళ త్రిగర్హదేళములం గాంచుచుంబోయి వరమ 
శివ మె త్ర ంబగుగోకర్ల మును దర్శించి యవ్వలద్వీపవానినియగు నారాన్టమవ+ 
'దేవింజూ చికూా ర్పారకమునకరిగి పిదపందాపీనదినిబ యోస్టీనదినినిర్వింధ్యను గాంచి 
స్నా నంబొనర్చి దండ కారణ్యమునుబ, వేశించి నర్తదనుజూడంబోయెను. దాని 

' తీరంబునమాహిప్యత్య భి థానవ _త్తీనలలామం బుండును. తద్దర్శనంబున నానందించి 
వీదప మనుతీర్గమందుం గ్రుంకులిడి ప్రృభాసమునకు 'మరలివవ్చె నంత, ౨౧ 1678 

తరళము. హలధరుండట | బ్రాహాణో_త్తము 4 లాకురుతీతిపాలవం 
ఛ్యులును బాండన్రు లాహావంబును 4 కూరతం బొనరింప భూ. 
వులును బెక్కు_రు వారిపక్ష్ము + బూని పోరి మహా స్త్రమం 
డలహాతిం గని స్వర్ష మొంది రశనంగ చెంతయుం జింతిలెన్, 1679 

తరళము. ధరణిభారము బానె నంచును శ దాం దలంచెె సుయోధనుం 
తాం-బాగ గగ 



. శ్ర] శ్రీ తాండవకృష్ణథాగవతము [అఆ 

డురుబలుండగు భీమునేనుండు 1 నుద్ధతి౯ గదలూని ఖీ 
కరరణం బొనరించుచుండుట్ $ యోసురుల్ వచియింపంగా ' 

నరిగా సంగరమావం గోరుచు 1 'సామవోహవభూమికిన్. 93 1680 

. యమతనయూండు మాంద్రిసుతు $ లర్జునుండుక హారియుకా దనంత నె 

య్యము తగ వచ్చినట్టి హలి $ కాదృతివందనముల్ పొనర్చియు _. 

ద్ధమునిలుపంగ నేమయిన( 4 దాం బలుకం జను చెంచెనేమొ యా 

సమయమునందు నంచెదల 4 సంశోయముందుచు నూరకుండలగన్. ౨౮ 1681 

. హలీ యచటకొ సుయోధనుండు $ నయ్యనిలాత్త భన్రండు నొండొరుకా 

. గాలువయగయగోరి వెకాగదలం $ గలధరించి విజృంభ ణంబున౯ా 

బొలుచుచు మండలాకృతులం ఫ బోలువిచి శే, గతుల్ తగంగ ని 

+ ముల ననినేయుచుంటం౭ గనిశపోయి సమిావముంచేం యిట్లనున్ , 1632 

" మనుజాధిప ! యోదుర్యో,ధన ! యాయివృకోదరా ! నిశ్రతాంతము సమతం 
గను బలము గల్లు వీరుల్కుగనున్న వా రిర్వురిట నోకం.డరయంగన్ 1698 

బలమున నెక్కుం డొక్కరుండు + భారగదాయుధళితు నెక్కులై. 

తులనిడినట్టు లొవ్వుగతిం శ దోంచెడు నామది కిట్లు తుల్యవీ 

ర్యులరయి. యుంట నెవ్వనికి $ నొవుజయంబొ పరాజయంబొ యి 

_ 'ములనని చెవ్పనొప్ప దనగబోలును? బోరిది నిష్ఫృలంబె యా. ౨౭ 1684 

em 

. కావున నుడుగుం డనంగా, భూవరసుతు లట్లుగ గురూను నయంబుగ ద 
మ్లావిధి నని మానుండనం గా విని తమరాడుకొన్న $ గరువపుంబలుకుల్. ౨౭౪ 

దవష్ట్ర కార్యములును 1 దోంచుట నన్యోన్య, బద్ధవై రులగుచు | బలముచూవి 
విజయమందం గోరి 4 విజ్ణవీంగుచునుంట్క, నవ్చలుకులం గొనక 4 యనికిం గడల. 
బలుండయ్యది విధికృతమన్సి తలపోయుచు ద్వారవతికిం కదా నేగనుని 
స్తులసంవద లొపష్పారంగం జెలగచునున్న ట్టి యుగ] నేనాదులతోన్, ౨౮౪ 

ప (సృమదంబునంగూడి గ్గ పరిఢవిల్లుచునుండా, జ్ఞాతులెల్ల; ను మోదశసాగరమున 
మునులంగః దరువాతం $ జనియెను మరల నెమిళమునకుకా బ్రీ తి శ మిగులనందుం 
గలమౌను లాతనిఠగనిదూరితాఘాఘుం గ్ర “ తుమూ = రినతనిచేం 1 గృ తువిసరము 
విధిగ జేయించిరి; 4 విభుండాట నారాముల డాత్మ విజ్ఞానంబు $ నామునులకు 
నిచ్చె నేవిద్యచే విశ్ళకమెల్ల నాత్మ 
యందనుస్యూత మై. యున్న యట్లు గాలం 

గాంతురో యింతొ శుద్ధమై $ వింతనొవ్వు 

| జ్హానమయ్యదియే సుము స్ట మాన పెంద్ర! 3౧ 600 

సతింగూడి జ్ఞాతిబంధు, ప్రతతియు విశ్రాళయుం దను 1 బరి వేష్టింప౯ 
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గ్రోతువుల తుది నవభృథమన, థీతిం దగుస్నా నంబు దాని జేనెను విధిగన్; 
క. మేలైనవస్త్రములచేం గ్రాలుచు భూపణని కాయీకమనీయుండై 

చాల వెలింగ౯ నీతకరృజూలంబున వెలయుచందద్రు $ కరణక౯ా రాజూ! 3.౨ 

క, బలశాలి యనంతుండునగ్క బలభ ద్రునికృత్యతతులు $ బలుభంగులు7* 
నలరారు నిట్టివెన్నో, తలమే యవ్వానిః దెలుప $ థాతకునై నన్. 3౨4 1691 

తే. అప్ర మేయుండు మాయాన రాంగుం డతండు 

కనుక నద్భుతతత్క_ర్మోగణము పొదలు; 
నట్టి యద్భుతేకర్తుని $ వగుచరితము 

లెవడు మానును రేవును 4 సవిధిందలంచు. 3 3y 1692 
క. అతండేగు విప్ణుపదమున, కతంజే (శ్రీవిష్ణుమూ రి 1 యాదృతి పాత్రం 

డితరాలభ్యసుఖంబులు నతండొందు౯ా మాటలేల 1 యవనీనాశా! 3౪ 1603 
0} te 

ఎనుబదియవయ థ్యాయ ము. 

అరి కుచేలుని చరి క్ర ము, ఉతా- 

చ. అని శుక యోగి తెల్పవిని $ యాయ భఖి మన్యుసుతుండు వ్రళ్న్న్మి 
ట్లొనరిచె మౌనినాథ ! మహిోమోన్నత ! యచ్యుతపీర్యుందై తనం 
తనదగు నముకుందు చరిశతంబుల వీర్యమహాత్త (యు క్రిచే 
తను బొలుపాందు వాని వినఠేదద్దయుం గో ద నెమ్మనంబునన్, ౧ 1694 

చ. మునివర! బ్రహతేజమునం + బొచ్చెడు యోగినతంస ! కొముచా 
సన లను సాయకాహతి వీవజణ్ణత నొందుచు సార వే త్రయా 
మనుజుం డెవండు పావనత$మంబయి యొప్పు యశంబుగల్లు శ్రీ 
వనరుహనే శత్రు, సత్కథల 1 భక్షి నొకవ్చుడు నాలకించినన్* ౧౪ 1695 

క. ఇకయజాలు నంచుమూనును?, సక లేళుం డనంతుండునగు] చ క్రథరుగుణ 
వ్రకరముం గ్నీర్హిం చెడువా,క్కుకడా వాక్కనంగం బడును! మో జీస్థలిలోన్, ౨ 

చ, హరిపరిచర్యం జేయం దగశహ_స్తములే కదహ_స్తముల్, చరా 
చరములయందు నుండుసుర$స_త్తము నావరమాత్తు భక్షి సం 
స్మరణము చేయుమానసమె 4 మానసమౌ, హారిపుణ్యసత్క_థో 

త్క_రములం జక్క_ంగావినెడు $ కర్ణములే కద కర్ణముల్ ప్రభూ! 3 1697 

ర్ స్థీరజంగమంబు లెల్లక్కా హరిలింగంబులె యటంచు $ నరసీ తమి నమ 

స్మరణము చేయుశిరంబే, శిరస్సనం7గాం జెలంగు 1 శీతిసురమౌనీ! 3౩4 1698 

మ. శతపత్రే తణుమోూ ర్తులం గనునా యే+చముస్సు లవ్వేకదా 
జీతం జతుస్సులు, విష్ణుభ కులమవాోంగ ఘే ద్భంద్భనీరంబు స 



ర్] ర్ శ్రీ తాండ వకృష్ణ భాగవతము [అ 

వతి నేవించెడు నట్టి యంగములె "యోశమౌొనీళ |! యంగమ్థు ల 

వ్రతిమానాకృతియైన యాహరిచరి త్రంబుల్ తగక౯ జెప్పుమా. ౮ 1699 

మ, అని యీరితి నరాత్మ జూత్మ జూడు తన్ని ంపంగా వ్యాసనం 

దనుండు౯ శ్రీవసుజేవనందనుని హృగత్పద ౦బునం జేర్చి యా 
తనియం దాత లయింవంబేనీ వపలికె౯ా ? థాత్రీ శ! యావీంవు మో. 

శునిగాథకా వచియింతుః బూర్వ మొకం జా? షో ణీసులేళుం డి డిలన్. ౫ 1700 

చ. వనరుహూవ త నేతునకు + 'బాల్యసఖుండయి యుండా బ హావి 
+ (ఈ లో Wa pas 

ద్ధ్హనుం డత డిం ద్రి యార్థములం $ గాంచి విర_క్టిని బొంది చి త్రశాం 

తిని వహియించియుండె నతోధీరత నింద్రియరాజిగిల్బెం దా 

ననుపముండై చెలంగా సకశలార్థవిదుండన నొప్పు నెంతయున్. ౬ 170! 

క. దైవోపవన్న మగునో, యేవస్తువు దానితోడనే గార్హస్థ 
బేవిధినో సాగించుచుం దా వ_ర్థించెను మునిం ద్రశతతీ ? బం డంగన్. ey 1702 

*క, అతడు కుచేలుం డనంగం బ్రథితనాముండయ్యె నతని 1 బేవియు నక్తే 
యతిం చిల్వణిడుచు నిం ద్రి య్యతేతి "గాల్ల నితాంతకీ రి) తగన ర్రిల్లెన్, ౭ 1703 

చ. పతికిం గ లట్టిసాధుగుణగద్ధతియుం దనయందు నొవ్చం దా 

నతివలయందు మిన్నయనునాఖ్యను దాల్చి ధనంబులేమి నే 
వీతమునం గుంద కెయ్యది లభించిన దాననె తృ_ప్పిగాంచుచుం 

బతీకిని దొ_ల్ల నన్న మిడి 1 భవి విశిష్టవదార్థముం డమిన్. ౭ 1704 

క, తౌ నాశటం గృశియించుచు, మానసమున భ_ర్హృచింత $ మానక యుండక; 

గాని యొకనాండు ముద్దత్కి మానస మగలించి మోముుమాడంగం జేయన్. ౭౪ 

క్, దీనత్వముత్యగం బతిం గానంజని నిస ఏత తనుం 4 గాజీయ వెట్టం 

గా నొకసుఖమును గూర్చం, గానాథున శేమిళ క్రిం 4 గననికలంతన్. ౮ 1706 

క, మనమెంతొ యా ర్రీలగన భీతిని దేహము వడయచుండం $ దిన్ననియె ల్లొ 

ప్ప నిలిచి యిట్లు వొదించెక్కా దనమదిం బతిభ_క్టియు స్థరశతం గాంచంగన్. ౮ 

చబ్రాహాణో త్త తమ! 4 భగవంతుడా లత్మీశుం నగుంగాబె నెచ్చెలి $ యరయమోాకు 

నామవాత్తుండు వి వ్రుగలందు వాత్సల్యంబు గలవాడు ళరణాగశతులను గాచు 

'మేటీయు + గురుళ క్రి ర మించు ప్రోడయు మట్ సాత్వతర్ష భుండునై 1 త్ష్యతలమున 

వేంచేసీయున్నా డు $ విశ్ణమునం గలవా రల నెబుయ; సర్వవిధ కు 

తే, లా మవోత్తునకుం గల్లు + నట్టులౌట , 

సాధువుల కాశ యంబగు గ చక శృథరుని 

ei 

. “కగ్యభార్యా కుచేలస్య తుజ్జామాచ కథావిధా” అని మూలము. “శథావిభాకుచేలా” అని 

ఫి శ్రీథరాచార్యలు, 



౮3] దశమస్క ౦భథ ము. ప్రే? 

గానం బొమ్లు కుటుంబియుం౭ $ గడుదరి ద్దు | 

డని యెటుంగును గరుణంచు 1 నట్టిమిము. ౧౦ 1708 

క, ధన మొసంగు6. బుష్క_లముగా; వనజాకుం డాతం డివుడు / ద్యారవతీవ ' 
_త్రనమున భోజుల కంధక్క, జనపతులకు వృష్టిత తికి స్ట సత్న్రభు వగుచున్ - ౧౦౪ 

చ. అలరుచునున్న వాడు కద! $ యట్టిమహో పృభుం గానంబొమ్లు; భ్ 

కుల నిజపాదపద్మ ముల 1 గూర్తిC దలం చెడు వారి నెవ్షదిం 

దలంచి యొసంగుం దన్నయినం + దత్సరతం దనుం గానవచ్చున 

రుల కనత్మిప్కియంబులుగం $ దోంచెడునట్టి యభీష్టజాలముల్. ౧౧౪ 1710 

శక్ట 'సముసార్నం డొక్క? మణి య, ర్థము కామము నీయంజే వరాశత్పరుండయి వి 

 శ్యాము 'లేలుకృష్ణుం డచ్చుతుం డమీలాత్తుండు వాని నిచ్చు+ట బ్రమె నాథా! 

చ, అనియిటు వెక్కుభంగులం బి, బి [$యంబుగ గర్హ హితే, ఒరు లొవ్చగాం 

దను బతిమూలు శ్రయనీ య$దారత రాశయా మెన్ని చక్క_నెం 

చినం బరమం బటరచును వచింపంగ నొప్పిన లాభ మిద్దియే 

యనందగు ను_త్తమో త్రమమెకయా యశ మొ వ్పెడు వాసుదేనునిన్. ౧౨1719 

చ. కనుగొను భాగ్యమబ్బు నికథగల్లునె దీనిని మించుభాగ్య మెం. 

దు ననుచు లోందలంచి హరిం 1 దోయజనేత్రు,ని జూడంబోవంగా 

మనమున నిశ్చయించుకొని $ మంజులవాణిని సాధ్వి గాంచీయి 

ట్రనియెను మంగళాంగిరొ! గృగహంబునంగల్లునె కాన్స యేమియేన్?౧౨౪4 1718 
క, పర మేళ్వరుం జూడంగ నే నరెౌద ని మేమియున్న $ నది యొసయ సదా 

చరణము నెబుంగవె యన నా తరుణియు విప్రో, తృముల సాోదనముల శెలమిన్ 

క. చని యాచించి యదెట్లో, కొనితెచ్చెను జివీటములను 1 గోరికమెయి వా 
' నిని ముష్టిచతుషస్టయమితృమును నాథుని వైలఖండ$మున నెర్పొలయన్. ౧౩౪ 

ఆ. ముడిచి కాన్మ_గాలగముర వరునకు నీయ బంపె; నంత వి స్రశేవరుడు వాని 

బదిలముగనె గొనుచు $ డద్వారవతీవురి, కరిగి మనమునందు హరిం దలయచు. 

చ. మురహరు నెవ్విధిం గనంగ$బోలునొకో! యనుచింత పై కొనక 
ద్వరం జని దార కానగ రోతల్ల జముం గని రత ణార్థ మ 

పురమున నున్న గుల్మములు $ మూడును దాంటుచు మూ(డుక త్యు లక 

వరుసంగదా౭టి యవ్యలను $ బ్రాషాణవర్యులుకూడ నుండ6గన్ . ౧౫౮ 1717 

మ. వనజాతు వ వ్ర తిమాన ధర్మ ములచే] భాసిల్లు నయ్యంధవృ 

సిన్ఫపాలా. గు గ్రృస్టల సాధ రాజి నెవరేం$ చేరంగరానట్టివా 

* “కింత్వర్థ కామాక భజతే నాత్య భీష్టాక్ జగద్దురుకో అని మూలము. నాత్యభీష్టాక “న 
పౌకవిరసత్వాల్ "అని శ్రీ శ్రీధరీయము. 



రీ18 శ్రీ తౌండ వకృష్ణభాగవతము [అ 

నిని గృష్ట చ్రీయకాంతలుండుటకు గా స నిర్మించియున్నట్టి సా 

. ధనికాయ౦బును గాంచె రత్న నికరశస్థానంబుగా నొవ్చంగన్. ౧౬ 1718 

సీ, పదునాజువేలుగ + భవనంబులయ్యవి తనరాశె; వానియంతరమునందు 
సకలసంపదల చెం $ బ్రకటమై తగియున్న హరి నిశాంతవరంబు 4 నాద్విజుండు 
కనుచు బ్రవానంద!కలితుందై వొచ్చెను; గాంచన చెలుః డ$క్మా_లమందుం 

బ్రా జ్ పరింగూడి $ వర్యంకవరమువై వెం చేనీయుండి యామి ప్ర ప వరుని 

తే. దవ్వులంగాంచి లేచి య్శత్యంత మోద 
. మొప్ప నెదురేగి దీర్ల బాహువులు సాంచి 

బిగియం గాలగిటంజి ర్చెను; 1 బ్ర యసఖుండు 

భూసురర్షి యునగు భ క్ర శముఖ్యుం గాంచి. ౧౮ 1710 

క, ఆతని యంగస్పర్శము, చెతం బ్రమదంబు బా ల్రోసీదింపగ న 

బై లెవణుం డృశ్రుకణ, వ్రాతము నేతృములనుండి 4 వరుస౯ జాజన్. ౧౯ 

క. అనుపమ ముజ్జలనిధిలో, మునిగా; దరువాత న్నిగ్గకముఖ్యిని శ్రీదా 

ముని దనవర్యుంకముమిో6దను గదార్చుండంగంబేని $ తం గానికలన్. ౧౯౪ 

తే, భ_క్తి నర్చించి మునివరు+పాదములను 

గడిగి యెంతయుం దమి మ _స్టోక మ్లునందుం 

దజ్ఞలంబులం దాల్చి నెం1తయును లోక 

పోవనుండు తానె యదినాధుువథ మటంచు. ౨౦౪ 1722 

క, కుంకువు మగురువ్రం జక్క్హలలం సంకలితముగా నొనర్చి+చంద నమును ల 

త్ష్యృంకితవత్షస్థలు( డా వంశేరుహనయను: డలంది + బహూువినయమునన్, ౨౧ 

క. వరిమళధూపము లొసంగుచ్చు ధరణీసురవరున శెలమి$దై వారం సుం 
దరదీపతతి నివాళిం,చి రమాపతి నియతిమోజం $ చేనెం బూజన్. ౨౧ 1724 

క, ఉపచారముల బదాణ్ట్యు, బ్రవంచనాథుండు మిత్రుఠబ, ముదిత మతిం చే 

సీ పరమవ స్తువితతిని సృలిపినట్టి విజెంబొసంగి ల$లితమగు గోవు౯'. ౨౨ 

క, సవిధి నిపదించుచు లో,కవిభుండు స్వాగతముం జక్కుల గాం బి షం చెక్; 

వివిధసపర్యలు పతి మౌె,నివర్యునకుం 'జేయుచుంటశ నెటీం గనుంగొనుచున్ . ౨౨ 

క, తనువెల్ల ముటేకి గమం,గను జిక్కి-యు జీర్ణ వ స్త గకలితంబయి యుకా 
‘ వు 

గనుపట్టు బీదనరములం దనదౌర్భాగ్యంబుః చెలుపణదగు వివ్రేంద్రు న్. ౨౨౮ 
క, పరికించి కుచేలాహ్యయు?, దరుణేమణి భిష్వభూపాతనయయుం దమిం జూ 

మరమును గైకొని తానె పరిచర్య యొనర్చుచుండెథబతి యలరంగన్, ౨౩ 

చ, అమలయశుండు ్రీహరియు $ నాయవధూత నతి ప్రియంబున౯ 
ఎమలవిథాన మొవ్వునటు 4 వేడుకం బూజలం దన్నుచుండం గాం 



రాం.] దళమస్క ౦ధము. 519 

చి మదుల విస్మయం బొలయఠ చేరి యటంగల వార లెల్ల రుం 

బ్రమదము గమ నివ్విధిని 1 బల్కి_ర చిత్ర మిదొం దలంపంగన్. ౨౮ 1729 

ఉ. ఎంతటిపుణ్యకర్మముల 4 నీభరణీసురు జె ప్టానర్చెనో 

a 

వింతగ దోంచెడుకొ గనంగ 1 వీ డవభూతయు దిచ్చగాడునౌా 

సుంతయు భాగ్యముం గనక + చూడ జుగువ్చిత మైన వేష మి 

'ఖ్రంతయు నొవ్చంగా నధమురజే యనంగాం దగియున్న నీతనిన్. ౨౫ 1780 

లోక ®, తయమునకు గురుందై కమల నివానీనికి సదాథారడునా 

నీకృష్ణుడు శయ్యందగు, శ్రీ శాంతనుగూడ వదలి 4 చిత్తం బలరన్. 24 173] 

. తనయ గ, జనునిక౯ బలెం దనివిచనక గెగలించి $ తత్ప్చరమతియె 
కనుపట్టుచున్న వాం డిదిి ఘనపుణ్యులకే లభింవలీగాం దగు నదియో! ౨౬ 172 - 

. అనియిటు వెక్కు_చందముల 4 నాడుచు వారలు చూచుచుండ; నా 

వనజదశెొయ తేకుణుడు $ _్రై పూణవర్యు (డం చారు మున్ను వి 

ద్యను గ పాయింవంగా గురుగ్భ$హంబున వాసముచేయు వేళ. చే 

సిన లలితంపుంగార్యములం $ జెవ్చుకొనంగం దొడంగి రివ్విధిన్ . ౨౬౪. 1708 

ఒక్క_నికర మింకొొక్క_రు, చక్కంగాం బట్టుకొనుచు 4 సాషంతములు దమిం 

జిక్క_ంగం జెప్పుకొనకా హరి యిక్క_రణిం బల్కె నోదిగ$ జేంద్రా! యచటన్, ౨౭ 
. గురునకు నర్హ్యదత్నీణను 1 గోర్కినొసంగి సమ_స్తధర్మవి 
ద్వరుండవుగాన నీవు గురువర్యునియానతి నొంది నాశికా 
పురమున కేన విశ (పతి $ భూరికృపానిధిం గాంచి జాహ్నవీ 

వరత టినీనిమజ్ఞన ని వారిత పూరభ వాఘరాశివై ౨౭౪ 1788 

చను బెంచి సమావ_ర్హన, మనుకర్శము నాచరించి ౪ యర్హ్యగుణాఢ్య౯. 
వనితకా వివాహావిధిం జే,ళొనినాండ వె తుల్యయగునె $ గుణముల నీకున్. ౨౮ 

. అనియిటు ల వ్ర మేయుండు గృశవాస్థుల కుం డెడునట్టిచిహ్నా ముల్ 

కళని సుఖ మొందు చిహ్నమునుీగానక లోకులపోల్కి_ సంశయం 
బునుగని వ్రశ్న్ చేని తగుీపోలిక నింకను బ బ్రళ్నే చేనె ని 

ట్లని; ధరణీసుశేం ద్ర! నిగమాగమవిద్వర! వ మి త్రరత్నమా! ౨౮ 17837 

ప్రాయికంబుగ భ వత్సరమచి త్రము గృహాధర ంబులందును $ దగిలియున్నం 

గామా ర్చికిం జిక్క్ళకయె యుండు; విద్వాంసుండవు గాన ధనమందుఠదవులు ప్రీ, పెతి 

నీకు లేదన్తుచును 1 నే నెలుంగుదుయామిా; జనులు కొందటు కామ$నమితి చేత 

స్వాంతముల్ వీడిందం + బడకయుండంగ నీళ గరునిమహాో మాయ వేశతను రచింపం 

లే, బడువిషయవాసనలకు లోశబడక వాని, సంత్వజించియు సత్కర్మ! కీజాలములను 
చా 

ర 

శ వ్యాఖ్యానాల్గిప్రాయమున కీవద్యమని యె బ్రుంగవభయు. 
ఖీ 



ర్ర్20 ధీ ధ్ర తొండవకృష్ణభాగ వతము (ఆ, 

లోకసంగృ హమునకుగా $ నేకరణి నొనరుతునో నేను వారు నొశన రురళ్లు, 

చ. ధరణిసురో_త్తమా! మనము $ తద్దురుసన్నిధి నుంటిమేక దా! 

నిరుపషమమైన యాయునికి $ నీవు స్మరింతువె? యానివాసవి 
స్ఫురణమునుండియేకద ద్వి! జూం జటుంగం దగినట్టిదెన యా 

శ్వ్వరపరమార్థముం దెలిసి $ సంసృతిపారమునం దెడుం జువిరా! 3౧ 17839 

1నీ, సంసారమున నిందు $ జనన మెం దగునొ యాతండె వితయగును బ్ర1థమగురు వన 
నతండొప్పు, ద్విజుండగు 5 నట్టివూరుషునకు నుపనయనాదిక్ష $ "మొప్పంచేసి 
వేదమునేర్చిన 4 విమలచిత్తుం డుపాథ్యాయుండగును ద్భతీీయగురు; వాది 
గురున్రనకంచు నెకక్క_రణి నారయం బూజ్యుం డతండగు నఖిలా శ్రశమాధిగతుల 

లే. కమలవిజ్ఞానదుండగు $ నతం డెవండొ 
యతండు నావలెనే గురుశవగునుజుమ్హు 
గురు వతండు వూజ్యతముడు పర్కొ_నినయట్టి 

ఫపూర్వగురువులకం కును స భూసురేంద్ర, 3 1740 

క. కుల మాశ్రమములు గలవారలలో నెవ్వారు గంరువరఖ్యాతుండ నై 

చెలగొడు నాయువబేళం,బులం గొని న న్నా శ్రయించి $ ఫపూనికమిఅిన్ . 3౨|| 

ర్ల భూరిభ వార్ల వమును వేసారక సుఖముగం దరింపగథగజాలుదురో య 

వ్యారలె సుబుద్ధిమంతులు, ఛారణి నిర్ణరవ రేణ్య! తథ్యము సుమా! 33 1742 

2వ. క కృతువుల మంచివంశమున $ గాఢశమంబున స_త్తపస్సున౯ా 

వాతి బరితుష్టినొంద ననుశమానము "లే దిట సర్వభూతసం 

తతులకు నాత్త నే నగుటం $ ద_త్త్వ్వముం దెల్పుగురూ_త్తముక సతం 
. బతులితభ క్రి నేవలం బ్రశహాప్షనిం జేసినం దుష్టినొందుదున్, ౩3౪ 1743 

చ. అవనిసురో త్లమా! గురువుశనంతికమం దోొగి నీవు నేను న్నీ 
గవరులయనాడి యుండ గురు4Yదారయు నొక్క_దినంబునందు డా 

రువ్రలను గొంచు రామనలం $ గ్రూరతంబంవిన యాయుదంత మొ 

'క్క_వరుస సంస రింతువె? యక కాలముగా నవుడుండెగా కడున్. 3% 1744 

ఉ. వనునునీవును౯ గలిని 1 యెవిిధినే. జొర రానియట్లు గాం 
గానంగ వచ్చుచున్న యొకళకాననముకా గురుపత్ని యానతిం 
బూనికమిోజ జొచ్చితిమి $ భూతభయంకర వాతేసం యుతి౯ 

వానయు వచ్చె వారిదనిోనాదము లా "ప్పెను నిష్టురంబు లై. 3౬ 1745 

1 “సై సత్కర్యణాం సాతా ద్ది ది ప్రణా రివా సంభవః, ఆద్యోంగ! యత్రాశ్రమిణాం యథా 

హాం జ్ఞానదో గురుః. పి, _ అని మూలము. దీని వ్యాఖ్యానము ననుసరించి యిది తెనింగింవంబడినది. 

2 “నావా మిజ్యా ప్రజాతిభ్యాం తవసోభ శమేనచ, తుష్యేయం సర్య్భభూతాత్తా గురుశు శ్రూమయ్లా 

యథా” 36 అని మూలను, 



౮౦.] . దశమస్క. ౦ ధ-ము, థ్తిలి 

చ. ఖరకరుం డ_స్తభూమిధరళ కాంతుని చెంతకుంోయి యేటికో 

యరిగా న దేస్థలంబునకొ $ యంధతమస్సులు పరిదిక్కు_లక౯్ 

ద్వరవడి ముంచివై చె నట 1 ఛారణిభాగము నీటమున్దుటం 

దర మెటుగాకయుండేె' నిదిశత గిది యె_త్తిడి యంచెజుంగంగన్. 3౭ 1446 

మ. జలపూరంబున వాతచక్ర నిహాతి౯ $ జాలంగ నంగ వ్రజం : 
బులు వీడంగనుచుండ ని నోక్వురము దిశీక్సాగంబు గు "ర్టంపలే 

క లలీ౯ బాన్ గృహితపహా స్తులముగాం $ గన్నట్టుచు౯ా దారునుల్ ' 

గలయం జేరిచి మోవుకట్టుకొని సంగ కాంతత(రా_్థిక్ వనిన్, 3౮. : 1747? 

ఆ, దాని మోచికొనుచు 4 వానకు దడియుచు, డిరిగినారము గద; 4 తెలిసీ మనము 

వనికి నేగియుంట 4 మనగురువై న సాందీపనియు మనంబు 4 తావమొంద, 3౮౪ 
భాస్క_రుం డుద యా ద్పోీవై వైకి రాగా శిష్యుల మయితగిన మనలను గనంగ 

నాచార్యుండౌాట ఏ$గరతరముల నెల్ల నరయుచు వచ్చి యీత్యాతురులము . _ 
గానుండుటం జూడఠగా లేచె; యస్క_టా! మత్సుతులార! యాశత్త యను నద్ది 

ప్రాణుల కెల్ల నాగరయం గడు బ్ర, యనుగు దానినే బాటింపరదలజు కిట్లు 

తే. మీరు నాయంబె తాత్చర్యగసార . మునిచ్చి శ్రామవడితి రిట్టు ఫీకుదోర్ణంబుం గోరి; 
సాధుభావము వెలయంగ $ సర్వవిధుల, గురుష్టనకు నాత స తృనర్చింపం $ గోరుశుతగు. 

క. అదియొక్క-_౯డె సచ్చిష్యులు, ముదమున నాచార్యునకును $ బూని యొనరుపం 

గం దగిన వ వృత్యువకారముు;, మది మోవలనం బ బ్ర మోదోమగ్నం బయ్యున్ . లం 

త్తే, ఓద్విజ శై స్ట స్థులార! యీశయుర్వి మామ నోరథము లెల్ల సత్యంబు$గా రయమునం 

జక్క ఫేలయించుంాక! నా1సన్ని ఛాన,మందు 'నేర్చినశ్రుతు లెల్ల 4 నిందునందు, 

క, తమళ క్షి వీడకయె సా, ర్థములై తన రారుంగాక 4 ధన్యులరై మో 

రమలయశంబులం గ్రాలుండు ౦ మదీయాశీస్సులను గశడుం. చెంపాదవన్. ౮౨ 

చ, అని వచియించెంగాచె గురు] వాదృతిమోాజఅంగ నిట్టి వెన్ని యో 

మనము మవోత్తుందై న గురుశ్రమందిర మందు వసీంచియుండంగా 

నొనరిచినట్ట వోథిలిసురో. త్తమ! యొక్కవుడేం దలంతువా! 

ఘనకృవ ఊరిలో _త్రముడు $  కాంచిననే నరుం డొవ్వుం బూర్దుడై v3 1759. 

మ. మురడె దై త్యాంతకుం డిట్లు వల్క_ విని యా?భూమిానుఠుం డిట్లనుకా 

సురవూజ్యా! త్రి తి జగద్దురూ! గురుగృుహాటో ణి౯ నివాసయునిం. 

బరముకా సత్యమనోరథుం గలిసి యొవ్చం ' జేసియున్న ట్టి మా 

కరయకా లభ్యముగాని దుండునొకొ సర్వాఖీష్టముల్. చేకురెన్. రర 1754 

తే, వేదమయమయి పురుహోర్థశవితతి కాల, వాలమయి యొప్పుదెహ మెకవ్వానికమరు 

ఎ నట్టి. నీవెన్న గురుకులోనుందు నుంట్క త త త్త మద్ది విడంబనాగర్థం బె సుమ్హు. ర 

౭ 

Pw 

శాం-భాగ-6 



నీ ర్ఫిక్తే శ 

ఎనుబదియొకండవయథ్యాయ ము. 

-శశ్రక్రై(ర్రె శ్రీకృష్ణుడు కుచేలుని యడుకులు భక్షీంచుట. de 

చ అని శుకయోగివర్యు( డిటు * లడ్టునుపౌ త్రునకుం గంచేలువ 
_రృనమును చెల్పి శిష్ట్రచరశతంబును జెప్ప[గంబూని వల్కె; నా 
ననజదళాయుం డిప్పగిడి 5 శ్రాహణవర్యునితోడం బూర్వగా 
థను వచియించుచుకా స్త్ తము 1 తాండవ మాడ నొవ్వుమోముతోన్. ౧ 

తే, సకలభూత మనో భిజ్ఞూం $ డకలుహాత్మ 

రతకుండునగుం గన $ బాహా ే ంద్రుం 

గాంచి యిట్లను; ట్రే, ము నమతూ.టముసాల 

వీక్షణంబులC గాదెణ్యకమేచి పర్వ, ౧ 1757 

'వ. థరణిసురేంద్ర! నాకొజకుం + డావకగేహమునుండి శెచ్చితే 
వరమకృపాతిరెకత ను4పాయన మేదయినక౯ వచింపు భ 

_క్రిరతిని గాంచుమాననులు $ కేవల మాయణువంతయొన ని 
ర్భరమగువ్రేమయు క్రి నది + భవ్యము భూరితరం బె నాకగున్, ౨౪ 1768 

క, కానుకయది భూరితరం, బై నను సద్భ_క్తిలేని $ యవ్వారిదయే 
మానసతృ_ప్రిం చేయం,గా నదిచాలదని యెన్న ల గాం దగుంజుమ్థా!. 3 1750 

క, ఆకయినం బుష్పమైనం, గాక ఫలంబైన వారికణ మేయైన౯- 

నా కద్ది ప్రియోపాయన, మై కన్పడు ళుద్ధచిత్తు౮డై భక్షి నిడన్. ఈ * 1700 

క. దానినె యుపయోగింతును, మానసమునం దృ_ప్టీ(గనుచు $ మన్నించుచు నం 
చానలీినాముం డడుగళొ, భూనిక్టరవర్యు. డాత్తం + బూనిన లజ్జన్. ఈళ 1761. 

కో తలవాంచి శ్రీ శునకు నడ్వ్కుకులంC చేరెడుమాత్ర మాయం $ గోరండయ్యెకా 

జలజాతుం డెల ల్ల భూతం,బుల యంత; శరణసాక్షీభూతుం డగుటన్. ty 1702 

చ, అతం డరుదెంచినందులకు 4 నౌతగుకారణ మాత తృ నెన్ని వే 
గ తెలిసికొంచు నివ్విధము$ గాం దలపోయంగం చొచ్చి నీద్విజుం 
డు తొ 'లిభవంబునక్ సిరి గోడు౯ మదిగోరి భ జింపండయ్యెంగా 

పతి నెద చై వమేయనుచు $ భావన చేనెడు డువత్ని6 బంపంగన్, ౬ 17683 

మ. చనుదెంచెం బియ మామెకుం బొనరుప౯ $ సాంతంబునం గోరినక్ 
_గనంగానైన నమంర్తకదుర్ణభములై $ కన్చట్టు సత్సంపదల్ 

"1 “ఆణ్య ప్యుపాక్ళకం భః పేర్లూ భూక్యేవమేభవేతో” అని మూలము, 2“ “'వృథభుకవ్రనృ 
తిం రాజన్న ప్రాయచ ్ఫ దవాజ్యుఖఃా అని మలము. “అర్థాంజలౌతు ప్రసృతికి అని యాదవ, 



రాది.] దశమస్క ౦0ధముః. న్ 

em 

తనివొందంగ నొసంగి యిీద్విజవరు౯- $ ధన్యాత్తుం గావింతు. నం 

చని యీరితిం దలంచి కృష్ణుండు గతాఫపహాం కారు సద్భక్తు కనిన్, ౭ 1764 

పరికించి జీర్ణవ స్త్రాంతరమున నొకచోటం బృథుకకళతండులముల నే 
వరుసనొ కట్టినమూాటను, గరసరసీరుహూమునం గొని. కడు ముద మొదవన్.. 

ఇ్రదియెమి యనుచుం దానే వదిలముగా సంగ్ర హిం చెం $ బంకజనయనుం ' 

డిది నాకుం గాన్క- దెచ్చిన యదిగా దే మిత్రమ! యని $ యడుగుచు మజియున్, 

స్వాంతంబున కిది యంతయు, సంతసముం నార్పయణాళె, స్ట జగదంగుండనై 

యెంతయుం గ్ర లెడు నా కివి, సంతృప్తి వీం 'చేయుంజుమ్హు స్ట క్షోదివిజేంద్రా!. ౯ 

అని వచియించుచుకా ముడియశయందును గల్తినవానిలోన ము 

ప్రి నిముడునంతమా త్ర మును $ చేకొని వెగ భుజించి యింకనుం 

దినం దమి ముస్టిం గ్రైకొనంగం $ దీవర మొప్పంగ నిందిరాంబ ఛై 
పీ నియతి సర్వలో కవత చేయిం గరద్వయి సం గ్ర హీంచుచున్. ౧౦ 1763 

(పాహపరములయందు 1 నింతమా శో ముననే దుర్క_టాతవిలాసామండిశము 

లగు సర్భసంపద 4 లాగిం జూలు ససుభవింపల నింక నీముఖి ష్యోని గొని తినిన 
నన్ను నీతని యథీ+నగం జేయం దగియుండు ననునాళయముతోయననియొ నిట్లు) 
విళ్వరూపా! మునిశవిభున కీపిడికేడు నడుకులు గొన్నంత 4 నందునిందు 

స్త నొక్క. రాప్రున నీస్వాంత ఫస మురుముదంబు 

చ, 

——__— 

గాంచునట్టుగ సంపదల్ 1 మించ ననుభ 

వింపం జాలును మజీయు భుశజింవ నేల 

యనుచు వారించె శ్రీశృవ్లుం $ డలర మిగుల. ౧౧ 1769 

. తతిసురుం డానిళ౯ా గడె $ శ్రీహరిమందిరమండె యుండి శీ 

వతిసహవం_క్రిగాం గుడిచి $ భ వ్యరసాయనముల్ సుఖంబుగా 

జతనముమోలుం (దావి సురfస_త్తముప త్తనమందు నున్నయ . 

2 తలంచుచు౯ బ్రయంబుం దగ + నెంతయు దకొ మరియాద( దన్పంగన్. ౧౨ 

. లెలతెలవాజుంగా "సహిముదీధితి _ప్రాగ్రిరిందోంవ నిష ఢుకా 

జలరువా నేత్రు,. 'డాదృతిని $ సరగ్ష్పగ ద్దురుఖావనురడు గాం 

జెలంగట నము విమతిశజెందక దుర్గభసంపడల్ సురా 

వళికి నొనంగరానియవి + వారక యిచ్చియు సం స్తుతించుచున్, ౧౨ 1771 

తనవెనుకం బ్రి యంబలరం + దాం జను దెంచి నమస్క_రించి యిం 

క నిలుతు నరముం బంవల స్వ$కంబగు "గేహము6 జేరంబోయె; శీ, 

* “శావచీ) ర్దగ్భ నే వాహ స్తం తత్ప్సరా పరమేష్టినః” ఆనిమాలము. నీనివ్యాఖ్యానభావమే “ 

రశాభద్యమునయ లదు, 



రతిఢే సీ 

ein 

శ, తాండవకృష్ణభాగవతము [త, 

శథునివలనక౯ా ధనం బెడియు( $ బొప్పడకున్న ను దినుభంగి యా 

చనం దనయంత నీగ్గుపడి 1 స్వాంతము దూలంగం గోరం డింతయున్. ౧౨౮| 

. ఐన మవాత్తుండై వెలయూనాభ గవంతుని గాంచంగ బ్రతిక 

న్టీ శ్రీనిధిదర్శనంచె ఫలోసిద్ధుల నిచ్చెడు నన్న భావమే. 

మానసశర్శదం బగుట 1 మ్యసురుం డింటికింబో యె దృప్పుండై 

తా నిటులెంచె నెమ్మదిని $ ధన్యుండ వేయు తెజంగులం గనన్. ౧౪౮ 1778 

బ్ర హ్లణ్య దేవుడా స్ట పద్దాతునకుం గల బ్రృహాణ్యతయుం గనలబడియు నెర! 

యదియెట్టులన, సిరి శ నలవరించిన యెదగ లకృష్ణుండు నను మిగుల దరిద్రు, 

బిగియారం గొలిట $ వెలయించెం గద బళ; నిస్వతముండను 1 నీచుండ నగు 

నే నన నెక్కడ! $ నిందిరారమణుండౌ శ్రీకృష్ణుం డెక్క_డ? $ తుతిసురాన్వ 

. యమున జన్నించితి నని నోన్నాదరమున 
జిక. యగటం జేర్చెయగా స్ట చెప్పవ లెనేె 

హారిసమాద్భలి యింతన్ని +? యంగనాను 

తల్లి శ్రీ దేవి యుంజెడుశతల్చ్పమందు. ౧౬ 1774 

నను దనసోదరుంబలె నననంతముదంబున. గనారుచుండం జె 

నెనుగద 4 మార్టభేదమునం 1 జిక్కితి నంచెద నెంచి శ్రీనితం 
ఓని మృదుహ_స్పవద్మమున $ వేడుకం జామరమూాని వీచె నా 

- వనరువానే శత్రు, డెల్ల సురోవల్ల భవంద్యుండు భూసునేశుండున్. ౧౭ 1775 

. టైవముభంగి న౯ా దలంచి 4 తత్సరతకా దన కేలుదోయి చే, 

బావనశా స్త్రవద్ధతిని $ బాదములక్ బిసుకం దొడంగ ని 

ఖీ వివిధోపచారముల 1 నెంతయుం దన్స్పెను; స్వర్దమాతుల 

క్రీవనుథా రసాతల వీోజృంధిత సంవద లెల్ల; సిద్ధులున్. ౧౮౪ 1776 

ఒనంగూర్చంగ మూలం బ్యా, వనజాతుని పదపద దభ జనం బొకంటే 

మనమున నెంచినం జాలును; గనరాదు మజొక్కత్రో తోవ 1 కడు ఫలదంబున్, 

. హరి కరుణామవాోంబునిధిథయాట దరిద్రుడు గాన నీమహీ 

సురుండు ధనంబునే వడయుశచో మదయ క్రిం జెలంగి నన్ను సం: 
స్మరణము చేయ మానునని $ స్వాంతమునందుం దలంచి విత్తముం 

_బరిమితిమించున ట్రిడండు 1 భద్ర మె యా నిది యంచు నెంచుచున్. ౨౦ 1778 

. మనమున సంతసంబు బహా+మానముం బెన్హొనుచుండ నింటిదా . 
వున కరిగాక; గుచేలుం డటశమున్ను గనంబడినట్టు పర్ణ కా 
లను గనండయ్యె; నందుం 'గమశల, స్రీయచంద్ర “వుతాళశనుల్ వలె 

గనదురు కాంతిం చేజరిలు 1 కమ్రవిమానము లావరింపంగన్. ౨౦౪ 1779 



౮ాది.] దళమస్క ౦ధ ము, ' రర? 

*క, కలకల మనియెడు రుతేములు, పులుంగులు చవేయంగం జసు 1 పాదలలోం జి త్రం 

బులుగాం దోంచెడు నుపవన్మృముల నుద్యానముల సంతో $ పాలుచుచునుండక్. 

సీ, ఆవనంబులయందు $ నతిమనోహరముగ వికనించియున్న ట్టి  బిసకుసుమము . 
లుత్సల కుముదంబు స్ట లొ-ప్పుకన్లోరము లీని లోనుగంగల్లు ( నెల్ల జలకు 

సుముములు నిండార + శో భిల్లు సరసుల నిర్మ లోదకములు $ నెం 'జెలంగ 

నాశ్రమం బయ్యది $ వోరితరంబుగం జూపట్టుచుండెను; $ నాయగమున' 

తే, నలరు పురుషులు భీతమృ$గాతులై న 
నాతిమిన్న లు సద్భ్మూమీణముల నొప్పి 

యందు జెలంగుచునుండి రోయద్నుతముల 

నెల్లం గాంచి కుచేలుం డి; చేిమియొక్కొ-. ౨౨౪4 1781 

ఉ. ఎవ్వనియా శ్రుచుస్టల మొ! 1 యొట్రివిధంబున నానివాసమౌా 

నవ్వన మిట్టుమాజీనదో? 1 యంచు ననేకవిధంబుల౯ా మనం 

'బెవ్విధిం ద _త్త్స్వముం గనక $ యెన్నియొ సందియముల్ పాసంగ న 

ట్లవ్వునభా గ్య్భముం గనుచు $ నారయుచుండంగ నంతలోవలన్, ౨౩ 1782 

ఊఉ. చేవత లట్లుగా మిగుల 9 'దేజమునం దగియున్న ఫూరుషుల్ 

భావజురాణినిం దెగడశభామిను లల్లన గీత వాద్యసం 

రావము లక్టై పర్వంగను $ రమ్యగతుల్ దగం బొయి యవి చి 
(కావసథో_త్సమంబునకు $ నల్లనం దోడొ-నిపోయి రమ్మనిన్, ౨౮ 1738 

G. ఆమునిసత్క-_ళ త్ర, తము మవోవుతి యాత త విభుండు వచ్చెనం 

చామహిళామనుల్ తెలుప 1 హర్ష ముపౌంగంగ సం శ్ మంబుతోం 

చామరసాలయంబు విడి + తాం జనుజెంచు రమాంబయూ యనం 

గా మహనీయమందిరము. 1 గృన్నన వెల్వడవచ్చె భ క్లితోన్, ౨౫ 1784 

చ.పతిగని యాసతీమణి యశభంగురమా ప్రణయంబుపొంగ దృ 
డీ పతీ యమునుండి మూాదజలిీబిందున్ర చలేరతయు( బివ్పిలంగ నా. 

దృతిం గనులప్లై మోడ్చి యితేణడేగద వంద్యు( డటన్న నిశ్చయం 

బుతగ నమస్మ-రించి మతిం + బౌొందుగం6 గగటం జేర్చికొం చొగన్. ౨౬ 1785 

క ఆనందించుచు నుండెను; భూనిర్భర వాళ హామాభూపణ రాజిం 

జానగు కంఠము లొ స్పెడు, జనలు నలు దెసలనిల్సి $ సంనేవింవన్ . ౨౬౪ 1786 

మ. సురనారీనుణి వోలె నెంతయును సంీశోభిల్లు నాతే త్రే శ్ళరిం 

బరమామోదము నొందియుండుటను దాం + బల్లాణు వీత్సీంచి య 

ఇ్పెరున్చం గాంచెను; వాసు దేవసఖిం డాశచిత్రంబు లో నెంచి ని 

వ శ పిచి తోవ వనోద్యానైః క కూల ద్విజకులాకు లై. 8 ఆని . మూలము. 



ధీ శరిక శ్ర కాండవకృష్ణ భాగనతేము అ. 
1 

ర్భరమాొ ప్రీతిని బూని యాసతియు. బాకర్శ్న పంబందుం గ న్పట్టంగన్ ౨౭౮1757 

. మణిమయ_స్హంభాళమండితంబయి బేవవతిసౌధమట్లుగ $ భాసీలు నిజ 
మందిరంబును జే ర; 1 నందున్న శయ్యలు చిక్క_నిపాలవై (4 జెలంగునురుగ్ను 
చందంబు గా సితోచ్భాయలం దగియుండ్కా హా స్థీదంతంబులీనమరువంబడి 
బంగరువూంతేల 4 బరంగచున్నట్టివా పరికరములతోడ $ నిరువమాన 

. ములగు పర్యంకములు నందు + వెలయుచుంటెం; 

జారు చామర గణము వీజనములు నట 

"పామదం డాన్వితములయి $ యసంగంచుండె 

నాసనంబులు హేమ మీయంబులగుచు. ౨౯ 1788 

. తూలముమున్ను గాం గల మృదు పీయవ స్తువుల౯ా రచింపంగాం 
గ్రైాలుచుం గోమలంబులయి $ కన్సడుశ య్యల నొవ్వుచుండెె ము 
త్యాలుగలట్టి దండలు నితాంతము వ్రైలంగ మేలుకట్లు భా 
జాలము పర్వ సుండెం గనం 1 జాల విచిత్రము గల్లునట్లుగన్, 30 1789 

గురుమరకతయుత నిర్మల, తరభూరిస్థ టిక కుడ్యగతతియందు మనో 
హరమణిదీపము లొప్పంగ, సురనారీమణిసమాన $ సుందరు లలరన్, 3౧ 1790 

. కనయబడుచున్న సౌధమును $ గ్రాలంగం గాంచుచు హేతు వేదియుం 
గనంబడ కిట్లు 'సంపదలు  కల్టుట యెట్లని యద్భ్బుతంబు నె 
మృనమునం దోప సుంతయును + మాన్చడకే యిటులెంచెం జక్కంగా 
ననుపమసంపదోఘ మిటు $ లబ్బుట యొట్లొ? తనంత నొక్కటన్. ౩౨౨ 170] 

. ఇంతనిచెప్పంగా నను వో దెవ్విధింగాని దరిదృదోపు మ 
త్యంతేముః (గృమ్మ నేజనన$ీమందును భాగ్యము లేకయున్న నా 
కంతేటి. సంపదున్నతి యి బెర్బడం జూడ మవావిభూతి శ్రీ 
కాంతుని నాయదూద్నవహాుని? గాంచుటయొక్క_ండె హాతువై తగున్ 33 1792 

* శ్రీపతిదర్శనంబె యిది $ చేకురం గారణ మంచుంజెప్పంగా 
నోవును గాని వేజొకటి 4 యుండదు నిక్కము, పద్మలోచనుం 
డావరిపూర్ణభోగుడు దయానిధి కృష్ణుండు సర్వయాదవ 
త్షవతి నాసఖుండు సురస _త్సీమపూజితపాదవద్దుడె. 33థ.. 1703 

. కనుక మహౌంద్ర భోగము ని కామము తుచ్చముగా( దలంచుంజు 
మనితర సాధ్యభోగముల $ నందుచునుండుట నట్లుగానం ద 
న్ననుపమభ _క్రి గొల్పు సుజునాలికి సుంతయుం దెల్చ్పకుండ ని 

చచ్చును సీరులకా మహాల్చములం 1 జూచును వానిని న్వీయదృష్టి చేన్. 3 ౮ 1794 
. త్రింతేటి యల్పభాగముల + నిచ్చుట యెట్లని లజ్ఞనొంది యా 



తాటే.] దశమస్క ౦0ధము,.- రం 

రొ 

వంతయుం 'చెల్పకుండంగ ద+యామతిం గర్ష కు లెల్ల నిద్ర న 

౪ “త్యంతము నొందియుండుతఅి 1 నాయతవృష్టీని వారి శ్ర ముల్ 
వింతగం జల్ల 6 చేయుజలభృత్తువ లె౯ా జలజాయతామండ్రనన్. త్రి 17% 

ఎదుట రవంతయేం 'దెలువశే సిరు 'లిచ్చుచుం బ్రోచు భక్తుల; 
యదుకులనాయకుండు తనయా శి శ్రితులిచ్చెడు స గాన్మ్క సుంతణె 

నం దలంచు గొవ్పయగాయం (న 4 దనయిచ్చున 'జెంతనొవ్పటై. 

నం దలచు గొద్దిదేయనుచు ర్ట నై జమెకా-యిది సర్వసాతీఃకిన్. 3 'రోళ 1796 

కానుకగా బృథు+కంబులు వీడికెడు గై కొని నేంబోవశథగా మవాత్తుం 

డాదేవక్లీపు త్తు శ్ర డతిశయ పి వ తమెం జక్క (గృ గ హించెంగా 4 సాధుభూష 

ణములు వచ్ంచుచు; $ నాకియ బ్రతిజన్న మున్ నమృవహానుఖాశవుని వదాంబు, 

జములందుం వీ బ్రీ తియ సౌహృదమును పాతాళ ంసనంబును మెలి త్రి శేసతత చాస్య 

. మమృవాత్తుని స కృలీదైన సంగ్క,తియును గల్లునుగాక య$ధికతేరమగు 

ధన మదేటికి? నదృఢభ+ క్తునకు నాకుం సంపదల జి త్ర యూపతరగజాలువాని. 3 ౬ 

అనుపమ రాజ్యవిభూతుల, వనరుహనేత్ర్రుం డొసంగం + వాంఛింవం జే 

లన ధనవంతులకుం గల, ధనమదమును గాంచి దాని $ దవ్చించుటనై. ౨౬ 

నే నవివేకుండ నౌటను, మానసమున నెంచి కడుం జోమత్కృతియలరం 
గా నిట్టి సంవదలనే, తా నిచ్చెను గాన నేనె $ ధన్యుండ నరయన్.3౬౪ 1799 

కావునం దద్భక్రి క్షియె నా, -'భావంబున దృఢముగాంగం $ జాదుకొనెడుం గా 

"కేవిధమునం జలియింపక, శ్రీవిభుని కృపావిశే శేషగసిద్ధి నటంచున్. 3౭ 1800 

మ, అని చింతించుచు బుద్దిశ కిదగు నోట్లారీతి సిద్ధాంత మొ 

ప్ప నితాంతంబు జనాప్టనాహ్వయ పరబ బ్రహ ఘ్రీపద్మ ద్వయం 

బునం జెల్వారెడు భ_క్తిమై వీషయములో 4 పోహదు నేర్పొవ మె 

ల్లనం ద్యాగం బొగిశేయుచులా గడపెం గాలం బంగనాయుక్రుండై . 3౮50! 

సల్లే త్యాగవద్ధతి నేర్చి సుశఖాళి ననుభ 

వించుచుండెను; రాజేంద్ర! విబుధవతియు 

యజ్ఞనాథుండు నగు హరి $ కరయం బుట్టు 

రయును దైవంబు బ్రాహాణగణ మెసుమ్లు. 3౮౮ 1802 

ఆవి పృవరులకంకు౯, భావింపంగ దైవ మొండగవద్ధాయున క 

'ఖ్రవేళం గలుగకుండునుు, శ్రీ విభుం 4 డన్యులకు దా నజితుంచే యయ్యున్. ఏ౯ 

తననేవకులగు భక్తులు కనయమ్లు వరాజితుండె + యయిలోయలబడు; న 

వనజాతుని సన్మి త్రం, బనఘుంయనగు నాకుచేలుం + డ ట్లావురినిన్. 3ey | 1304 

కీ 
* “శ్రావణ! ప్రభవో చైవం నతేభ్యో విద్య'తేవరక్ అని మూలము. - 



540 శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము [6, 

ర్, వర మేళ్వోరు దర్శించియు, హారిరూపము సంతతంబు 1 థ్యానించియు స 
త్వరముగ సంసృతిబంధన, విరతిం గని నిరువముండగు $ విపునియందే..'ర౦ 1805 

లే, అభిరతుండయి సద్దతియైన యతని, భామ మొందెను, బ్ర హ్లణ్యకడై వమైన 
వాసుదేవుని ్రాహూణవత్సలత్వ, మమలగతిం చెల్పు నీయుపాశఖ్య్యానవరము. . 

క. విను నతండు భ_కియలవడం దనకర్శము ననుసరించి $ తగుబంధనరా 
జిని జిక్క_క ముక్షుండగ్కు నని శుకముని తెలిపి మణీయు 4 నాదృతింబలి కెన్. 

అయాణణాకద్రీ యే ఆ 

ఎనుబదిరెండవయ థ్యాయ ను. 

-ఇ్రిర్రీ శ్రీకృష్ణాదులు కురు క్షేత్రమునకు సూర్య గృవాణనిమి_త్త మరుగుట. ఏ9ఆా- 

G4. ద్యారకయందుం గృప్టబలోభ ద్రులు వెడ్క_ వసీంవ నొక్క_నా. 
డారవిబింబముం దనదూోనాకృతి ధీతమయూాఖుం డడ్డ మై 
థారణి నున్ననుర్త వ్రసము1దాయము వూడంగ రానియట్లుగాం 
జేర మహూోవరాగ మది 1 చెల్లి లయంబునం గబ్టునట్లుగన్. ౧ 1808 

మ. మును వెన్నండును దానియంత గ హణంబుం జూడకున్నట్టి యా 
మనుజ శె ష్టంలు జ్ఞూనిమాలమునం దోన్మర్యాద నాలించి యుం 
డిన వారొటను బుణ్య మట్రతతం బూ1న్కిం జాల నార్జింవంగా 
జని రత్యు_తృమపుణ్య రాశియను పోస్తార పుభావాఢ్యమె ౧౪ 1809 
మునిజనసాంద్భమై $ తనరు స్వ్యమంతపంచక మనునాఖ్య చే $ జగతిం బర౭గి 
మణీ కురు వేత్ర నాశమమునం బిల్వంబడు తీర్థంబునకు; మున్ను దివ్య చాప 
ధరులందు మేటియా $ పరశు రాముడు భూమితలమున నొక్క_ండే $ శారణీశుం 
డుండక యుండగా $ నుదతిం చేయుచు నాస్థలంబునయందు 1 నవనివతుల 

*త్రే ర కృథారలచేతనే $ 'హ, దవరముల, దాను నిర్మించె; నట్టి హ దంబులండె 
_ నామవోత్తు(డు కర్తాళ + నంటనట్టి, పరమవూరుషుండయ్యును $ బ్రభువునయ్యు. 3 

క. జనులకు శిస్టూచారము,లను చెల్పంగంగోరి విద్భకలం బాండితిం గాం * 
చని పామరులట్లుగం బా,వనికరము లడంపగోరి 1 భవ్యుమనీపన్. ౩౪ 1811 

తే, యాగ మునరించె; నట్టిపుశణ్య ప్రద మగు, కే త్ర మున కెల్ల వారును? జేరంబోయి: 
రామవాతీర్ణయా శ్ర పు+ణ్యావహమ్ము, కనుక భారతులందటు $4 మనసు లలర. 

క, చని ర క్లై, వృష్టివర్యులు, ఘునమతి య క్రూరుం 'జావాక ప్రఖ్యాతిం 
“గను యాదవవర్యుండు కృష్ణుని తండ్రియు నింకంగల్లు $ శూరవరేణ్యుల్. x 

cw 

1 “సూరో్యోపరాగ న్సుమవోనాస్సీ త్కల్పతయే యథా” అని. మూలము. “కల్చ్పకయేయథా' 
సర్వ గ్రాసఇక్యర్థ తొ అని శ్రీధరీయము. దీనివివరణ మే 'యిందు(గలదు. ఖై “ఈ బజేచభగవాక్" కామో 
యత్రాన్న ఎపోడెకి కర్త ణా అని మూలము, | 



౮౨.] దళమస్క 0ధ ము. ర్41 

cir - సాంబుడు ప్రద్యుమ్న $సారణుల్ శుకసుచంద, గదులు నొకటిగం $ దరలి వేగ 
'యోాత్సే పాపాపళి $ నవనయించుకొనంగ నానే త్రమున శేగి 1 రట్టితరుణ 

రొ 

మం 'దనిరుద్ధుండు 1 నఖిలయూ ధేశుండౌా కృతవర్ల' యును నిల్పి $ యెల ల విధుల 
నగరంబు రోకీందం శ దగియుండి; రాయా త్ర కరిగిన వారలు $ సురవిమాన 

. ములను బోలురథంబులు 4 వెలయ నలల 

వడువునం బాలు హయములు 4 వణల నంబు 

దము లనందగి ఘింకృతు $ లమర నొప్పు 
గజము లొవ్చంగం బోయి రూత్క_ంఠపొలయ. ey 1814 

మనుజులు విద్యాధరులనంగను గాంతింబెొల్పువారు 4 కదలి వెనుకరాం 
జని రంత వారు థాగస్టంబున నసములుగాన "వామభూషాన్వితు లై ౮ 

సురుచిరదామంబుల నంబరముల ధరియించి కవచ+వర్యంబులతోం 
బరయగుచు భార్యాన్వితులై, సుర లట్లుగ మార్లమందు $ శోభిల్లి రొగిన్. ౮౪ 

. పరమపవిత్రతీర్ణముల 1 బాగుగ స్నాన మొనర్చి శృద్దయా 
దరమును స హారగచి త్రములం $4 దా రొగి నం దువవోసముండి భూ 
సురులకు వస్త్రమాల్యముల (3 న్లో ధిలి బంగరుదండ లొవ్వుసుం 

దరబవాు ధేనువర్యుముల +) దానము లిచ్చిరి భ క్షి వైకొనన్. ౯ 1817 

ఆరామ (హాదవరముల, వారలు మరలా మునింగి 4 వసు దేవనుతుం 

డై రహి ప మించెడు హారియం, చేరీతి౯ భక్తి గట్టి $ యెవు డుండ( దగున్. ౧౦ 

. అని మదియందుం గోరుచు మీవోమతు లై తగువి ప ప్రవర్యులం 
'గనుయగొని పిల్లి చారుతమకకాం చనవూగము దానమిచ్చి; శ్రీ, 
వనజదళాముంజే తమకు 1 భద్ర ద,ము 'లిచ్చెడుదైవ మంచు న్ ' 
మ్థినవరభ కర్ణి కులెౌటను దీమికొ భోగవంతుం డనుజ్ఞ నీయంగన్. ౧౧ 1819 

. భోజనములు చేసీ $ పూర్ణ కాములునయి, నట్టమైన నీడ 4 దనరవెలయు' 
'భూరువహాముల క్రి కి ంద౭ 1 బూనికం గనార్వుండి, రంత వార లామీాహంబు గనంగ. 

అరుగు దెంచిన తేమయనుంగుమిత్రు, ల బంధువులగు రాజుల సృంజీయులను మ 
కౌళల్యుల్స విదర్భగ కాంభోజ శేశయ కురుల నౌనీనరళనరవతులను [త్సర్టి 
మద్ర, శేరళ కుంతమగధరాజుల మజి యాన _రృన్ఫవతుల 1 నక్లై మజియు 
నాలో: తృవత్షము వారశలగు వారి నితరవతమువారి సంబంధిజనవతులను 

. వందలకొోొలంది వచ్చిన) వారిం గనిరి 

 మణియు నందాది' నిర్మ లశమానసులను 

జాల నుత్క_ంగఠితలగు చు౭ స్ట గ్రాలు గోపి. . 
కలను గాంచిరి తన నృవస్థలముసందు. ౧౮ ఆ 102] 
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ర్42 శ్రీ తౌండవకృష్ణ భాగవతము fe: 

i చిర కాలమున కచ్చటం, బరస్పర వ్రేత్షణములం $ బర్వినతమి న 

బ్బురముగ వికసించిన ముఖ్కసరోరుహాంబులు వ్రశాళ సంపద నొసంగన్. ౧౮౪ 

వ్రతేతరంబు వనితల, నతివలుం బూరుషులం బూరుశ్రమోళియు హెమ 

న తమకమున నాన్లేష్కప్రతతులం గావించుకొనిరి $ బంధుత మిగులన్. ౧౫ 

. కనుంగవలందు హర్ష యుతి $ (గ్రాలువమయగికణ రాజి పాంగయాం 

దనువులు హర్ష వెగమునం $ దద్దయుం గంపమునొంద మాటరా 

క నిలిచి యుండ సంతసము + కాంతకుమించిన యట్టులొంది; రం 

' గనలు పరస్పరం బచటం $ గాంచుచు నెయ్యము చక్క_ నుబ్బంగన్. ౧౫4 1824 

| స్మీతయుతి నిర్మలత్వమును $ జెందినయట్టి యపాంగవీతణ 

వ్ర తతి చెలంగ6 గుంకుమప్రతఠేబంకమునం దగుతీరగోహముల్ 

జతనమువిరాజుః దాంకునటు 1 సంతస ముబ్బుట లోచన్నాశ్రునం 
తతి వెడలంగ బావువులం ? దద్దయుం గొౌంగిటంబేర్చికొం చొగిన్,. ౧౬ 1825 

. చాలకాలంబునకుం గన్న శసంతసంపవు 

ఫలమునొందుచు నుండిరి $ చెలగి యాద 

మత్చాన్గదిబేళనాశథులును వృద్లు వులును ననీ నాథులు లెధి 

లకు నమస్కార కృత్యంబుశలకా నడపుచు. ౧౯౪. 1826 

. విన్న వారలు మొక్కంంగం 1 ప్రీతి నాశి 
సములొసంగుచుం గుశొలమ్ముం $ జక్క నడిగి 
యంద అచ్చటం గూర్చుండి 1 యచ్యుతక థ 

లనువదించుచు నుండిరి $ హార్ష - మలర. ౧౭ 1827 

. కుంతియు నన్నదమ్థులను $ గోరికమై భగినీ వృ జంబుం ద 
. తృంతతిం దండ్రు, లక సహజ$సాధ్యుల నవ్వనజాము. గాంచి య 

త్య్వంతము సాధుభాషణము 1 లాడుటచే గతశో కయయ్యొ; నా 
-..వంతయు మాని యి ట్లనియె $ వత్సలత౯ మన సై యుబ్బంగన్. ౧౮ 1828 

.౭లా . . ఛాతృవర్యా! మనోశ$రథములు నాయవి ఫలియింప నట్టులే 1 తలంచుదాన 

నదియేటి కందురో + యమలమానసులార! యావదలెల్ల నన్న లముకొనిన 
 యప్పుడుకూడ మిశరాత్మ నావార్తను దలయరై తిరిగద 4 ధరణియందు 
దైవము ప్రతికూల $ మేవానికయియుండు వానిని సుహృదులు గాని జాతి ౨ ప్ర షో 

. వితతిగాని (శ్రాత్మోసుత పీతృ పృముఖులు, గాని మనసునందు $ నైనం దలు 

రుగద; యనిన నతండువగం బాయునట్లుగం, బలికె; నంబ! వగలణబాయు మింక, 

. కరములంబట్టి దైవము నిశకామము త్రీవ్పంగ నాడుచుందురీ 

నరు లన నాటబొమ్మలె యనం దగియుందురు గా దె! యట్లిమ 



రా.) దళ మస్క 0౦థ ము; 43 

మరయ కసూయం బూనందగ దాపర మేశ రుం డచబ్టై మానవో' 

త్క_రమును గైవసంబయి తకగకా మెలంగంగ నొనర్చి న్వచ్భంగన్. ౨౦౪ 1830 

పనులను జేయించును గావున మానను లస్వతం త్ర, త కభూతంబులం జే 
రినవారు గాన న్వెచ్భంగం బనిదేనిం చేయలే రోవళుకాట సతీ! ౨౧ 1931 

విను మిక మాప్రవృతత్తి నిట] ఫీతికరుండగు కంసువంక ఛీ 

తిని గని మెము దిక్కె_డలి 4 దిక్కు_లకుక౯ా వడిం బాతీపోయి యా 

_్టిని గనుచుంటి మోసహజ! 4 దీనతవాయయగ నిప్పు డివ్వుడే 
మనముల సుంత సంతసము 1 మైకొొన జేరితి మాత్త గహముల్. ౨౨ 16882 

. దైవము తోడ్చడళా మరల | స్థానములందు వసీంచువార మం 
చీవిధి సె "రితండ్రి, వగ లెల్లను నాయం నూజడించె నా 

oir 

భూవిభు ల్యుగనే సననృమపుంగవుం "'డావసు దెవముఖ్యులుక౯ 

వెవిధులం దముకా మిగుల 9 చ్రీతిని బూజల(దన్నం దృస్తలై ౨.౨౪ 1888 

. హారిదగుదర్శనంబు రమకశబ్బుటం బట్టగ రాని వ్రీతిచే 

బరవళు లైరి; ఖీష్టుండును § బ్రహవిదు త్త త్తముంకే న ద్రోణుడు 

గురువరు6 ఉాంబేశేయుండును స నోములులందు. మనోజ 8 ర్రిచేం. 

బరలెడు తత్సతీమణియు $ వారితనూజులుం చాండునందనుల్. ౨౨౩౮ 1934 

వారలభార్యలు $ వారితట్లియుం గృపవిదుగసంజయులును వీరుండై న 

యాకుంతిఖో జుండు 1 నవ్విరాటుండు నగ్న జిత్తున్కు ఖష్క కఫథీతివరుండుం 

బురుజి త్తు, దుువదభూ1+వరళల్య కాళిళు లాధృప్ట. శేతుండు $ నళ్లు జనక 
దమఘూోప్క, మద్ర భూధవులుం; గకయ, విశాలాత్సు యుథామన్యు$లాసుళర్మ 

. బాహ్తి కాదులు తత్పుతుల్ స్ట పాండవా గ్ర, 

నందనానుచరుల్ మపాశనాయకులును 

దత్సతుల్ శ్రీ శీ నిశేతనోద్దామ వాసు . 

దేవవి గ్ర హమును గాంచి ఫశ భావ మలర, ౨౭ 1836 

మనములు విస్తయమున న్యొప్పిన నిర్భరహర్ష మొండి 1 వెలసిరి; భిష్టా 

దినిఖలవృద్ధులు. బలర్యామునిచే శీ శ్రీకృష్ణుచేత $ బూజితు లగుచున్. sey 

పరమామాదంబును గని, హరికరుణాపా తు _లెన $ యావృష్టిసము 

త్మ_రముల నివ్విధిం బొగడిరి, వరభోజవలీ” సమ _స్టోభంగులం దలంవన్. ౨౮ 

. మనుజులలోన మోజనియె + మంచిదియా సఫలంబునౌ, నదే 

లన వరయోగిసంతతికి $ నైనం గనుంగొనళ క్యు మెవ్విధం 

బునం దలపోయరాని హరిం $ బూరువస త్తము సర్వ కాలముం 

“గనుంయగొను చున్న వారుగద! $ కావున మిారలె ధన్యు లిద్ధరన్. ౨౯... - 1888 



కశడ. శ్రీ, కాండవకృష్ణేభోగవతేము అ. 

చ. మునినుత మైన యేమహితు్శుభూరితమాయతకీ రీ దివపా 

_ దనలినయుగ్న ము౯ గడుగ శ దాం బ బ్రృభవిఖ్లీన భ వ్యనీరముక౯ 

ఘనతరవాజు, య శ్ తియుం 1 గంజఫ్వాండసమూహ మెల్లం బా | 

వనతంజెలంగ. చేయనా యాోభంగుర కాలము భూమి నేచగన్. ౨౯౪ 1839 

మ. తనమావోత్మ్యము దగ్గమాట మహి యేశధన్యాం ఘ్రీ ఘ్రీవద్భంబు సో 

కిన దచ్చ_క్తీని బొందెనో మరల నాశకృష్ణుండు మిం ని 

'ల్పెను గా దే స యలబేవదేవుం గనుచుకా $ జెందాకుచుకాగూడ నే 

చనుచు౯ బల్కుచుం గూరుచుండుచుం దమిక్ $ శ య్యాస్థలక గహూర్కు చున్, 

క. ఒనర భుజించుచుం బెండ్లిండ్లను దగు కృత్యంబులందు 1 లలిం గూడుచు నిం 

కను దైహీకసంబంధములను గాంచుచుం గరాడియుం ద్రు/లావణ్యనిధిన్ . 304 

ఇచ, హారి భ వమార్లమందు( దగరోనట్టి భ వద్ద ఎహమందు భూమిచా 

. బరువు నడంపహ బు భ గకవంతునిసంగము మూలకంబున౯ా 

సురప్రరమందు మోతుమునం + జూడంగ మోకు ననిష్ట మొ వ్పెంగా 

' యరయంగ దీనిమించిన శు$భాంతర మెయ్యది యుండు నిద్ధరన్. 3౧ 1842 

ఉ. నందుడు నందునున్న నళనస్ఫుటప త్ర విలోచనాఖ్యు నిం 

కం దగుయాద వేళ్వరులం 4 గాంత్లు పొంగంగం జూడయగోరి సు 
స్యందన రాజి గోవకులు 1 హర్ష ముత్తో, జనుదేర వచ్చె; నా ల 

నందునిగాంచి యాదవజ$నంబులు మోదరసంబు పొంగన్.,. 3౨ 1843 

తే, ప్రాణముల గాంచి లేచు విగ గృవహాములట్టు 

లలరుచు౯ లేచి చిరకాలోమాట నతని 

గనుట కాతురవడువారు 4 గాన బిగ్దం 

గౌయగిటం జేర్చుళొని వోయిరగనిరి మిగుల. 33 1844 

మ వసుదేవుండును బ్రేమవివ్యాలతచే $ స్వాంతంబు నిండార నం 
దసమోపంబున శ కౌంగిట నితాంీతం బళ కీలించి కం 

ససమారో పిత కష్టజాలములనుం $ జాలంగం జింతించి యా 

త్ర త్ర సుతద్యంద్యము నెంచె గోకులమునం 4 దా నుంచుటక్ వంతచేన్, 3౪ 1945 

క. రాముడు కృష్ణుండు యశోోదామానిని నందు గోహాతల్ల జుం గనుచుం . 

ట్రే మాతిరేకమున విధిగా మ _స్హకములు తదం షీ మి $కమ్ల్తులు నోంకన్. 3౪౮౮ 

వ, నకులానరించి కౌగిట మశనంబులు పాంగలలం శ్చ చారు దృ 

గ గ్ట్వితయము సా శ్రు, బిందుకయు1తి౯ బొలుపాందల మాటరాక య 

* “మేమెంగృేే రా నిరయవర్ష్మ నివ ర్తతాం మౌ అని మూలను, “ నిరయవర్ష్మ ని ప్రవృశ్తి లి 

మా” అని వ్యాఖ్య, ౭ 



తో. దశ మస్క ౦ థ ము. ర్క్తీగ్ 

వ్వితమున నిల్బియుండిర్కి సుశవి_స్తృతభాగ్యము గల్లు నాయశో 
ద తనయయుగ్య ముక గని ము+దంబున నంకముపై కం జేర్చుచున్. 3౫ 181/ 

చ.. కరముల బిగ్గం బట్టుకొని 4 కౌంగిటం జేర్చి విశో కయయ్యు న 
క్క_రణనే నందుండుకా సుతులం + గెౌలిటంజేరిచి సంతసింవె; న 

_త్తరుణమునందు దేవకి ముదంబున రోహిణియుకా యశోద గో 
పరమణు బెవిం గౌంగిటను $ బాగుగం జేరిచికొంచు వింతగన్. 3౬౪ 1848 

G, ఆకనుమధ్య మున్ను తమీయందు నెసంగంగం జూవీయున్న సం 

వ్రీతిని సంస్మరించుకొని $ ప్రేమభ రాజీ కబంధబిందుక ఆ 

వ్రాతీము కంఠముల్ దగిలి 3 $ వాక్కుల వెల్వడ నీకయుండ నె 

ట్లో తగినట్లు వల్క్ రి మధహోస_త్తమచిత్త! వ్ర జేళ్వరీ! సతీ! ౩౭ 2840 

మ. మును మోయిర్వురు మూవీయున్న చెలిమిక 9 బూబోండి మొవ్వ రు 

న నదెట్లే మజువంగంజూలుశి దను వెళదాశకా జెలంగు౯ మనం 

బున నందాశ స్మరింపంగాం దగుంగదా? $ ఫూతాత్మ! యద్దాని కిం 

ద్రుని మమైళ్వర్యము మాజొసంగినను దోడో నాబుణం బాటునే? 3౮ 1550 

ఈకుమారకు లకు స్ట 'రవ్వరు తలీదండ్రు, లనియెటుంగ క మిముశలనె జనకుల. 

గాం దలంచుచును మోకడనె యిల్లు డయుండ మీరు శే ప్రేమంబునతగోరిన యవి 

= యొల్ల నొసంగుచు $ నుల్గమ్లులలర "సామకరణముఖములో $ మహాముల నొన 

రించి చక్కని రీతి $ చెంచుచు రతీంప నేవిషయంబున$నేని భయము 

లే నొందకయె కన్నులను అెవ్చలొవ్చం గాచు 
నట్లు కావంగ మోచెంత $4 నధివసించి 

. యుండ్కి రెన్నంగ సుజనుల $4 కొక(డు పరు డొ 

కండు తనవాండు ననుఖేద 4 ముండ దవని. ౨౯ 1851 

ew 

విర్ర శ్రీ హారి గోపికలకు క్టానోవ దేశము వేయుట. థతా- 

చ. అని వచియింవ గోపికలు $ నావరమేశుని జాలకాలముం 

గననికతంబునక మరలం 4 గాంచుట మోదరసంబు పొంగలాం 

గనుంగొనుచుండ నడ్డుపడరేగా విధి తౌప్పల నేలసృష్టి చే ( 
నెనొ యని యాతనిం బదణీ * చిత్తగతుండగు చిన్నికృష్ణునిన్. ౨౯౪ 1852 

చ, మనములం గౌంగిలించుకొని $ మానక నిత్యము ఛ్యానపద్ధతి౯ 
గనుంగొనం జూచుయోూగులకు: $ గాంచంగ దుర్గ భం నే మాధవు౯ా 

గనుచుం దదాత్త తం బడసి $ కాంచన నలుని గాంచు నయ్యవ 

స్థను గని; రట్రినోవికలం శ జక్రి కృపాభరితాంతరంగుం డై. లం 1868 

క్ర సీకాంతమ్మునం చేరెను, శ్ర కాంతుం డంత వారి $ జెచ్చెజః గరణకా 
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వే కౌంగిలించుకొని యోూ,హోే కుళలంబే యటంచు 1 నొవ్వుగ నడిగాన్, రం 

క్, అలంతినగ వాస్యపద్మ 9 బలరింపంల వారితోడ 1 నాదృతిమాజక౯్ 

బలికె; సఖీమణులారా!, తో "లంగితి మిన్నా ళ్లు స్వజన $ తుష్ట్యర్థం టై ర౧ 1855 

క, మనవారల 'కార్యుంబుల, ననుపమపలసంయుతంబు 1 లగునట్టులు చే 

యను బోయియుండు మమల, ననుస్తరింతు ర యొకప్పు+డై నను మోరల్, ౪౧౪ 

మ. అరివవతవణం బొనర్ప మదు లేత్యంతంబు సంస_క్టి గాం 

చ రయంబొప్పంగ రాక కొంతతడ వాశస్థానంబులం బుచ్చి యో. 

పురి కాప చను దెంచినారము మిముం $ బోనాడునూహాల్ మదికా 

స్ఫురియింపంగను "లేదు నమ్ము డిది 'యూశవూంబోండులారా! కడున్. ౪౨ 1957 

క. వీరు కృతఘ్ను లె యనుచు, వారక శంకించి మ మ్థవజ్ఞ త దూజం 
గోరరుకద; వదలం గాం గోరితిమని యందురేమొ $4 కోమలులా రా! ౮౪౨4 1863 

క. భగవంతుడు ప్రాణుల గక్యార్చంగ నెంచు నొకస్ఫ వాహ శ బరికించు నొక 
స్ట గణనకు౯ మించిన ళ,క్షిగలాండు నిజంబు దీని? తెజుం గిట్టైదయా. ౪౩ 1859 

*చ, అనిలుండు మేఘబ్బందముల $ నబ్లు తృణంబులం దూలముకొ రజం 

బును సరిగాగ గూూర్చుచును $ బొందును వీడంగంబేయుచుం దనం 

తన విహరించు; నట్టుగనె 4 దైవము భూతగణంబుం గరార్చుం బొం 
*దును విడంజేయు న స్లపుడు గా తొోంచినయట్లుగం గర్శసంగతిన్. రళ 1860 

క, భూతములకు మద్భ _క్రియై యేతజినే ము_క్లినిచ్చు గ్గు నిత్తజ మీదా 
నాతత ఇాగ్యవళంబున, నే తమి నాయందు మోకు $ నెసగాంజుండీ! ౪౫ 1661 

అంగనామణులార! *+ యంబరాదిక మవోవంచభూతంబులు $ ఫౌతికము 
లగుపదార్థంబుల $ కరయ నెట్టులొ యక్షై యేను నాద్యంతముల్ 1 నా నెసంగు 
కార్యము లగుదును $ గ లుగుదు లోవల వెలువల్క నాబ్లురీీతులం జెలంగు 
భూతంబులును నై జగీములగు కారణములై వరంగసమవ+భూత $ పంచకమ్లు 

తే, నందువ్నర్సించు ననియు నంీదాతృభో క్షృ 
రూపమున నిండియుండు నం $ బావగిదిగ 

భూత భా తికరాపమా 1 భోగ్య మద్ది 

భో క్ష్రయగు నాత్మ యివి రెండు $ 'టూన్మించలంవ. vey 1862 

లే అతరుండం బరివూర్ణుండ $ నై చెలంగు 

నట్టి నాయందు రజ్జువునందు . భుజగ 
మటు ప్రతీతంబునై యుండు 1 ననియు మరు 

 గనుంగోసు డటంచు. బలి; న] క్కా_ంత లెల్ల. ర౭ 18683 

er 

[RY 

re 

షి * “వాయు, ర్యథా భునానీకం తృణం తూలం రజాంసీ చ” 6 అని మూలము. 



భాకి.] దళమస్క 0ధ ము. ర? 

*ద. తమ కిటు లావరాత్పరుడు క తత్త రత్త (ము జక్కుల బోధచేయంగాం 

బ్రమదమునొంది సర్వగతు 1 భాసుర తేజుని సంస్కరించి దా 

నిమహిమ లింగదెవాయుతోని౯ా విడనాడి మువానుభాన్రనిం 
గమలదళాతు ము_క్షిదునిం $ గృన్ననం బొంది వచించి రివ్విధిన్. ఈ౮ 1964 

కమలనాభా! యపాశరమగు బోధముగట్లు నట్టి యోగీళ్వరు $ లాత్త్మనియతి 

'థ్యానింపంగాయ దగి 1 దారుణభవకూపమగ్ను లై యున్న ట్టి స్ట మానవాళి 

నుద్ధరింపందగు ను _త్రమభవదం ఘీ పద్మ ద్వయంబును $ భవమునందు. 

మునిగియేయున్న మా+మనముల నెల్లవ్హు పొడసూపు నట్టిడా 4 ఫూజ్యమార్ష 

తే, మును గృపాతిశయంబున $ వనజనే త్ర 
వరము దయచేయు మిదియొ మాశవా౭ఛ వెలు 

కామ్యములు లేవుసుము నిక్కు మిది యంచు 
గోపికలు వేడి రెంతయు 4 గోవవిభుని. ఈ౯ 1865 

శ్ 

వుం 

ఎనుబదిమూండవయ థ్యాయ ము. 

థి పారివర్నులు పాంఛచాలికిం దమపవెండ్డివార్తలం చెల్పుట, వితా- 

చ. హరి భగవంతుం. డిట్లు తనుశనాదృతింగోరిన గోపి కాళికిం 

జరణసరోజసంగతిని $ $ సమ్మతి-చెత నను గ్ర హీంచి యా 

తరుణమునకా యాధిస్టిరునిం $ దక్కినయట్టిసువృ త్త త్తతికా మనో 

వహారతరభాషలం గుశొల + మాదృతిం బ్ర "మొనర్చి సద్విధిన్ . ౧ 1966 

ఆ. సత్కరించె నంత $ సర్వరాజులు తత్స దాబ్దదర్శనమున 1 నఘము లడయగ ' 

హర్ష మొప్ప బల్కి_ + రఖలలోక పృభూ!, మునివరార్చితాం ఘ్రిశవనజయుగ్య! 

. తనుథారులకు నలేమిన యవిద్యను డొలంగించుచు నసమతం $4 గాంచి వెలయు 

భవదీయపాదాంబుగభవమకరందము మహనీయు లై నట్టి $ మానులముఖ 
వథముననుండియె $ బహి రాగతంబగుడానిం గ్రోల లెడునట్టి మానవులకుం 
గుళలం బె పాస నకుళల మెవ్విధింగట్లు! బుద్ధకృతంబయి $ భూరితరము 

తే. నైన యట్టియవస్థాత్రగయంబు నాత్మ, దగు ప్ర కాళంబునకా బొలీయంగం చేసీ 
. శాళ్వతానందరూవూడై.. $ సంతతం బ,ఖండతేం బొల్చి యసమతత (్రాలి మిగుల, 

క, అపరిమిత బోధుండై. వే,దపథమునకుం గాలమున నీతాంతచ్యుతి గ్గ 

మ్రుపగిడిగం దోంచినకా వేగ పరిహరింవంగం బూని 4 కరుణావరతన్. ౪౮ 1869 

'తే, యోగమాయావిలాసం బదొప్ప నిట్టు, లవతరించిన వరమహం$సాళిగమ్యుం 

ర. 

కో క్రదన్సుస స్యరణధ్వ స్తజీవకోశా శ్రమధ్యగక ౫ ఆని మూలము. “*బ్రీవకోళో లింగం యాసాంతాఖో 

అని వ్యాఖ్య, 
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డైన యా దేవదేవున $ కఖలపతిక్కి నెలమి మ్రక్కు_దు మోనీకుం $ గృవ్లమూ_ర్డి, 

అనియిట్టు వారు వినుతుల్క, వనజాతునిం గొల్చుచుండ 9 వరవృప్టిసరో 

జనయనలుం గొరవభ్యా,మినులును సంతోషమున గు$మిగంనాడి యటన్, ౮ 

వ్రత రేతరసల్లావ వితతులకా ముల్లోకముల నోతాంతము భ క్ష 
వ్రతతులచేం బాడంబడు, దితిజాంతకు సత్కథల నుతించుచు వేడ్క_న్, ౫ 1879 

పరమాదరమున వేజొ,క్కరితో నొక్కరుగం బల్కం*+ గా సాగ న. 
_తృరుణమున ద్రౌవదియు శ్రీ, హరిభార్యల గాంచిపల్కె  నాదృతిమోజన్, ౫ 

ఓరుక్షిణీ! భద్ర! $ యోజూంబవతి! సత్యభామ! కాళింది! శై బ్బ యనునట్టి . - 
యంగేనామణిీ! లక్ష ణాఖ్య! "సూరోహిణీ! హరివత్ను లార! స ర్వాబ్బజాండ 

వతి భగవంతుండు 1 $ వర మేళ్యరుండు నిజమాయచే లోకంబు 1 న్యాయరితి 

. ననుకరించెడు పరమాత్త మిమ్మైల్ల ర నెట్లు సెండిలియాడ 4 నెజటుల జెప్పు 

. డనుచుం బ్రశ్నింవ రుక్మిణి + యనియొ నిట్లు, చ్రావదీ! శిశుపాలభూశీధన్రునకు నను 
నప్పగింవ వఠాసంధ్ధుం ? డాదియైన, భూపతులు చావవాఖులై $ యేప్రుమెజయ. 

. హరియు నచేయవీరుల మీహా _త్రరమ స్పక రాజి బాదవం 

కరుహపరాగ మెంతయును 1 గ్రాలగ నుంచుచు స్వాంశమాంసముక్ 

హరి యెటు లాయజావినివహగమననుండి గ్ పాంచునో, మహే 
శ్వరుం డగుటకా మహీధవ్రల $ సంతతినుండియే యఫ్లై శూరతన్. ౮ 1875 

ననుం గొనిపోయి నట్టియగు $ నాకవిభుప్రభుపాదవంకజూ 
ర్పనము నిరంతరంబుగ నోసంగాడుః గాక! యనంగ సత్య యి 

ట్లనియెను; నాదుతం డ్రియు6 బిశయానుజు వీరుం బ్రనేనుం జంవెంగా 

' వనమున నీంహూవముంచు వెతవర్ధిల శ్రీహరి నిందచేయంగన్. ౮౪ 1876. 

దానిని దప్పించుకొనం, గా నెంచి వనంబుంజేరి 4 కడంక మృగవతిక్ 

దా నొంచి మణిని గై కొని,యే నెలనును జేరియున్న 1 యిద్ధబలాఢ్యున్. ౯ 

జాంబవంతు గెల్చి $ సరగ స్యమంతక, మణివరంబుం దెచ్చి 1 మామశవీత 

కొసల్ నాత్మఫతి $ యొప్బ్ప సత్రాజిత్తు, నన్ను నొరులకీయ + నున్న వాండు. ౯ 

నలనామున కిచ్చె నన్కా బల జాంబవతి యిట్లు 1 వద్దాముం డ్రై = 

జలజాసనాది నుతుండై, ఖలహరణుండునై న హరి  జకగత్సరీ నాత్నన్. ry 1879 

నాతండ్రి తనకు బ్రభువా, నీతావతియంచు మజుచి $ చెలణసచు యుద్ధం 

బోతన్ని! స్పష్పవింళతి మై మై తగుదివసంబు .లొప్పూనట్లుగ చేనెన్, ౧౦... 1890 

తరువాత రాముడే యవ, తరించె భూభారహరణీత త్త విబోథా \ 

ద్యురుతర కార్యము లొనరువు ధర యాదవకులమునందుం దా నని యణ న్స్. 



౮౩.] దశమస్క 0ధ ము. కట 

oir 

చ తనదు నహంకృతిం చెలిసి 1 తక్ట ణమే వదయుగ్నము౯ శిరం 
బున ధరియించి రత్న వరముల నను. గానుగ నిచ్చె దానీ నై 

తిని వారికే నటంచుం దనోతీరు వచించిన నాలకించి శ్రీ 
వనజదళాయుంజే తనను 1 వచ్చి వరించినగాథ డెల్పగన్' ౧౦ 1882 

తలపోసి యవ్వు డిట్లని, పలికెం గాళింది; కృన్లుగపదపంక రుహూం 

బుల స్ప్ఫశియింపం గోరిక్క చెలంయగక౯ా దవ మేనుభ క్రి కిం $ జేయుచునుండన్.౧౦౪ 

. తెలిసి కిరీటితోడం దనుోదీపులు పర్వంగ నేగు దెంచి శ) 
జలజదశాయం డెంతయును $ సంతస సమొవ్ప మదీయపాచి ని 

ముల (గృహియించె నేను గృహాశముం దుడువందగు దాననైతి నం 
చలరుచుం బల్క నిట్లనియె $ నల్లన నాద్భలిమోణి భ ద్రయున్. ౧౧ 1894 

నను దా స్వయంవర [మున వేగు దెంచి శ్రీ, నీపహూరి మృణేంద్రము శంనకాంతరమున 

నున్న ట్టి తనబలిం4 గ గృన్ననం గొని పోస్రచందంబునకా "శేపుగక్షాపతులను 

నపకారుశై యున్న (యట్టి నాసోదరులను గెల్చి శ్రీ నిశేతనుండు ద్వార 
*కకుఃం గొ “నిపోయి "నేఫనకలువవుతి హారి పారావనేజనవ రత నుందు 

జ లా | . నదియె వతిజన్మమందు నాశ ఫివమురుగాక! 

యనగ గెసల్భ సత్యాహాగగయాంతర మున 

నలరు సాధ్వియు నిట్లనె f నస్మదీయ 

జనకుం డుర్వీవతుల శే"ర్భీమును గనంగ. ౧౨ 1885 

బలము నగాధవీర్యమును $ బాగుగ నొప్పగ నుండు నేడునె 

ద్దుల నతితీళ్ల శృంగములోతోం దగు వానిని సంతరించి యే 

ఏలియుయు వానిగెల్పు నను 4 వానికి నీయ బ్ర తిజ్ఞం చేస దు 

పుల చెడుగ ర్భము౯ గలంచి 1 నరూరతమిం చెడు 5 నాన్ఫహంబులన్' ౧౨| 1886 

, మేశపిల్లల శిశువులు 4 శై కొనునటు 

లశ మంబున నోడించి 1 'యమలపీర్య 

శుల్మ_యగు నన్ను గైకొని $ మోణిపతులు 
చారి మార్కొ_న నీల $ దరిమివైచి. ౧౩౪ 1887 

చతురంగబలము దాసీ’, ప్రతీతియుం దోడ్లోనరాంగం $ బద్ధామయుండా 

దృతిం బురింజేరిన యా శ్రీ,పతి దాస్యం చెవుడు నాకుఠ చాయ కలరుతన్! 
౧౪౮ 

.అనవిని జె ఆబ్ యిట్లనియె 4 నాహారియం దె మనంబునిల్పి యు 

న్న నను నెజింగి మాతులుని $ నందనుండై. తగు కృష్ణమూంర్డి ర 

మని మరియాదం బిప్బి ముద+మారంలగ నిచ్చె సఖజనంబుతో 

వా 64 99 
ఆంధ్ర బవ నేజనత్వమ్ అని మూలము, 

శాం_ఛా68 
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a 

ధననివహంబుతోడ బలీదర్పసమగ,భట న జంబుతోన్, 2 1889 

. కర్తవళమున సంసారశకంథిం దిరుగు నాకు శే న. గార$ణమగు కృష్ణు 
చరోణవంకజయుగ గృసంస్పర్శ మెల్ల ,జన్మ ముల చ సల్టులాత నిశళ్ళంకముగను. ౧౬ 

" అనుటయు లత్ష్మణాఖ్య ద్రువదాత్మజ కిట్లను ర్వాజ్ఞి! నాకునుక 
మునివతి నారదుండు పలోపోకల 'నచ్యుకు జన్మ కర రా 

2 జిని మది పాంగ గానమును బచేయల. జకం నాలకించుటకా 

నీ 

మనము ముకుందునండె పరోమగ్నత నొందెను బుణ్యసంగతిన్. ౧౭ 1891 

- సరనిజహా స్థ లత్ష సురశస త్త త్రములై తగులోకపాలుర౯ా 

గరము త్యజించి" సద్దుణని! కాయము నారనీ శ్రీహరికి మహో 
ఫురుషునిం గోరె నంట, ననుఠబోలిననాతి వరించు ట బ్ర మే; 
గురుతరబుద్ధి నాదుజనోకుండును నాయెడం బ్రీతిమించలోన్. ౧౭౪ 1892 

ఈ ననుంచెంచె నా'మానవనాథుండు వెలంగునుజుము! బృహ త్చేనుం డనంగ 
నాకాంత. నెజింగి విఫన్నాణ గావున నొక్క_సదుపాయ మెంచె; సీశజనకుండై న 

ద్రువదుం డట్టనుని గోోరుచు నెట్లునిర్మించె మత్స్య్యయం త్రమున శ్ల్రోమత్పితయును 
- ఫోల్య_ముగా దానిీసొంవుగ నిర్తి ంచె; నీస్వయంవరముందు 1 నియతే మైన 

. యంత్ర, మదియు బహిరా నఫమందుం గానం 

బడుచునుండె నీయదియు లో1ఫవలను వెలువ 

లను గన౯ రాక శ్రీందుగ $ నునువంబడిన 

కలళజలములం దోంచు సూశేత్ష ముగ దేవి! ౧౯ 1598 

ఈ రెంటికి. గలశేదం, బారయ సీమాత్ర, మే; సమస్తా, శ్రవిదుల్ 

భూరమణు లుపాథ్యాయుల, త్రో రయమునచేలకొలందితో రపు వేడ్క న్, ౧౯ 

అరు దెంచిరి నాజనకుని, ప్రరమున కవ్యారి నర్హ్యకముగ సత్కృతులకా 

బరమముదం బొదవంగ నొ,నరిచెం విత యంత గొలుష్భీన౯' వా రెల్లన్.౨౦౪ 

. నాపయి బుద్ధినిల్చీ జతీనంబున యంత్రము మత్స ్యరాూవము౯ 

వై వడంగొట్ట బాణమును 1 విల్లును గైకొన సాగి; రందును౯్ 

క 

భూవతు లొక్క_కొంద ఆఅలశభూరిశ రాసనము౯ా (గృహాంచి యం 

దవున నారిగూర్చ నొకకయింతయు జాలకయే తోపంగంగన్. ౨౧౮ 1896 

మజీయొకకొంద టుద్దతిని $ మానక యెట్లొ గుణంబు కోటి డ 
గ్ర అునటు లాగి యవ్వలను 9 గట్టిగ బట్టుకొనంగ లేకయే 

బీజవిట జాతి తాక నడి $ విహ్వాలులై ధరా, భీ యప్పు డం 

.. దలు నగ నిగ్గు నొందిరి; నిీకాంకభుజాబలశౌలీ చైద్యూ(డున్. ౨౨౨ 1897 

వమాగభూం' డంటష్థాఖ్యుం, డై డై గడు విఖ్యాతిగనిన $ యవనీషతి'య ' : 



రాకి.] దశమస్క 0ధ ము, ఫ్ర] 

శ్రే గంధవహానని పుత్రుండు నాంగం దనరు భీముండుకా ఘ$న, ప్రక్రమతన్.౨౨| 
:. ధృతరాష్ట్ర నగ్రవుత్రుంయు, ళతవత్ర్తప్రియసుతుండు 5 క్షమ నింక భుజో.. 

ద్గతి గలరాజులు కొందటు జతనంబున నెక్కు_ పెట్టం 4 జాలియు దానిన్. ౨౩. 

. జంత్రమున్న చోటుం 4 జక్కం గనుంగొనం జాల౫రి లత్య$మోలిం గూల్చి 
నెట్టుళ కులగుదు $ శెపున నర్జునుండొకండుమా త్ర మచటి 1 కురుజవమున..౨౩ 

. కలశజలంబులందుం గనఠగాదగు జంత త్రీవుచాయం జక్క_ంగాం 

దెపిసీ ప వ్రయత్న మొప్ప నొకశదివన్యశ రరబును గూర్చివై చె నా 

బలుశర ఏ మాయు బాకృ్ళతిని (| బద్దలు చేయంగ లెక ముట్టుళు 

ఫలమని క్రిందవ్రాలే; నిటు 4 బావాుజు లెల్లరు భగ్నమాను శై. ౨౪ 1901 
'తమకులలట్ట కర _ర్హికరదర్చము బ్రుంగంగ వచ్చినట్టి త్రో, 
వ మరలి పోవం గాంచి భగశవంతుయు కృష్ణుడు వీరా ధను 

స్పమరంగల బట్ట యొక్కిడి మవోళర 'మొక్క_ండుదానం గనార్చి యం 

త్ ము నొకసారి నీటంగని $ దానిరహస్వ మెటిీంగి వెడుకన్. ౨౫ 1002 

. నాలవమూరుతంబ దె జీనంబుల కిష్టఫలా€ నీయంగాం 

జాలును గాన నట్టిదగు+సత్సమయంబున వానింగ్ "ట్రై "వె 

తూలంగంజేని భూమివయి; $ దుందుభు లంబరమందు భూమిపై 

నోలిజయథధ్య్వనుల్ చెలంగుశేచుంజెను హర్ష మువాంగ 'దేవతల్. ౨౬౪ - 1908 

. కుసుమవర్షంబు గురియించి  కెసక మెసంగ; స. 
సు_త్తమదుకూలములం డాల్పి $ యొవ్వునెను 

ఊళ అలో , ల ర గ బరిసుముహారములు చక్క_ం 1 గువ్వ జేన్ 

వదములందందియలు సుళ1 బము లొనర్చ. ౨౭౪ 1004 

. కనకమరీచు లెల్లెడలం 5 గ్రృమృంగం బొ ల్చెడురత్న హోరముం 
గొని నునుసిగ్గు సుస్తీ తముసగహేడి మొగంబున నాట్యమాడంగాం 

జని యలరంగముం * జొరంగం $ జాలిలి ముంగురులక్టై గృమ ర 

త్ననికరకుండల ప్ర పభలు 1 తద్దయుంజెక్కి_ళు లందుం బర్యయగన్. ౨౮౨ 1906 

. ముద్దులుమూటగట్టు విధ$ముంగ నంజేయుచు నాదునెమొగం 

బద్దెసం జూడనేె త్తి శశ రామలవోసక టా క్సంచయం 

బుద్దియమిోటుః బర్వునటు 4 లొప్పుగంజేయుచు నేను ద్రౌపదీ 
యద్దర! యంచు నన్లనెడు $ నానరనాథుల నెల్టజూచుఛున్. ౨౮4 1906 

. అంతమనంబునం దొలయు $ నయ్యనురాగభరంబుచేత టై 
'త్యాంతకు కంధరంబునను 1 వోరము వైచితి నీవె దిక్కటం. 

1" ఉద్దియ = యత్నము, . ల్ నం 



ర్గ్ఖే 

em 

స్ట శ్రీ తోండవకృష్ణభాగ వతేము | ఆ. 

చంత మృదంగళంఖపట$హంబులు 'శీరులు నానకాదు లొ 

క్కింతయు నంతరంబుగన+ కే మొరసెం బెలుచకా సభాస్థలిన్, ౨౯౪ 1907 

. న_ర్హకీజనములు $$ నటులు నృత్యము చేని రామోద మొప్ప గాశ్రయకులుపాడి 

రో చ్రావదీ! యిట్లుగీలురుతేర ద్రవ్యిండ వతిైన నీ (కృష్ణు $ జతనమూని 

యేను నరింపంగా. $ నితర రాపన్యులు మన నథవళలయి + మచ్చరించు 

చును నాదు కార్యంబు $ మనసుల నించుకే సె నై రింపరైరి శ్రీచక్ర కృథరుడు 

. హయవరచతుష్టయముం బూన్ని$నట్టి రథము 

నన్ను నెక్కి_౦చి ఇార్జమునంగ నొప్పు 
(౧ 

ఇావమును గలనందుచు $ సాంవరాయి 

కమునకు౯" సిద్ధముగనుండెం $ గరము6 బూన్మి_. 3౨ 1908 

ద్రువదసుతా! దారుకుండును, దవనీ యోవస్క్ట్రరముగం § దగుస్ఫందనము౯ 
నృపవరులు .రాచుచుండంగ్య ద్వివవై ర మృ గాలవూడం + దెగువం జనుగలన్, 

జవమునం దోలెన్కు గెందటు, నృవరులు మార్లమునందు $ నిరజనాభుం 

డు వనితం గొనిపోయెడు నంచు విక్ర క మము జూవనెంచుచు నిరోధింపన్, 

* వారల నం! ము క్షు) బాణచయంఘుల నొంచుచుకా విశా 
(అ) 

ద్య్భూరిక రాంఘ్రీ కంథధరల + భూమివయిం బడంజెండి కృష్ణం డె 

వ్యారికినే భ యంబొదవుభ ంగిగ యుద్దము చేయం గూలి ర 

వ్యారలపాటు గాంచి వెజటబావాుుజు లెల్టరుం బాణి రా రుల. 3 1901] 

అంత యదువీరశిఖామణి మా _రండమండలము నాచ్చాదించు ధ్వజవటంబులు 

'మెణయ విచిత్ర తోరణంబులంగలిగి సురవురంబున భూలోకంబున మిగుల. 

బలి సిగాంచిన ద్వార కాసగ రంబు సర్వవి థాలంకృతంబు భాస్క_రుండు 

స్వకియపత్తే తనభూతోదయ  మహీధరంబునుబో లె బ్ర, వెశించె. అంత నాతం 

Gg యు మిత తృబంధుసంబంధుల నమూల్యాంబ రాభరణంబుల ళయనాసనాదికం 

బల నొసంగ్ గారవించె. మజియుం బరిఫూష్త్రండగు శ్రీవారికి సద్భృ_క్తి కిం బెని 

దాసీజనంబుల సర్వసంవదల భటగజహాయరథ మవారా శా యుధవి'శమంబుల 

నొసంగా, ఎనమండ్రు, థార్యలనం బరంగు మె మెల్ల సర్వసంగంబులం బాసి తపో 

బలంబునం జేసీ యాక్రా రాముండగు యమ్లాననీయునక్ గృహదానీజనంబుల 

మైుతిమని వలుకుటయు బడదాటువెల పట్టపురాణులు (ద్రౌపది క్ట్లనిరి, ౨౯ 1912 

. మును నరకాసురుండు జయశ+ముం బడయం దలపోనీ ది_క్తత౯్ 

గనంజని యందు బ్రు నృహ కాంతుల నెల్ల జయించి త్ర _త్రనూ 

జనితల మము బబ్లీ గని 4 చాల. భరింపంగరాని బాథలం ' 

గనం చెజసాలనుంచె నని 3 కాంచన చేలు జెటింగి యవ్లాఖలున్, 3౩౯4 1918 
శా" 



తాల] దళ మస్కృ ం౦ంధము. రీర్ే 

మ. వరివారంబులతోడ సంగరమునం 1 బ్రాణాళిం భాయంగం బే 

య రమాకాంతుని ఘోరసంసృతిని బాశ్రయం జేయు సర్వేళు నీ 

శ్వారునే నెంచుచు6 దత్పదాబ్దము నజ స్ర,ం బాత్త థ్యానించు మ 

మ్లురుదుగఖాబ్లనిమగ్న ల౯ దలంచి మాీయూహాల్ ఫలింవం దమిన్, ర౦ 1914 

క. తా నా ప్పకాముండయ్యును, మానినులకా బెండ్లియాడె + మమైల్ల; సతీ 

మానసముల సామ్రాజ్యం, బేని సురాధీళశపదము! నే నొకిమాటున్. రంఇ 1915 

నీ. తలము పొందంగా 4 నలినాతు! యణిమాదినీద్దులనే సుర జ్యేస్టువదముం 

గాని మోతుంబును; గాని యింశేదియే6 గాని కోరము సయకోకంథితనయ 
పటుకుచకుంకుమీపంక పరిమళ భరితమా “హరిదివ్యు $ చరణ రేణు 

ఛొకలంబుం దలలందుం 4 జక్క_ందాల్పంగం గోరువారము, గోపి కాసారసాతు 

తే, లడవింగబ్లు ఫుళందుల $ యంగనలును 

దృణలతల్ గోవ్రలంగూడి $ తిరుగుగోవ 

కులును గోరుదురో మెట్టు  లెలమి నళ్లు 

మేము గోరుచునున్నాము $ మించుత్వరను. ౮౪౩ 1916 
ఆలయాల ఫ్ర్రిక్ష్ట స్టైలు 

ఎనుబదినాల్లవయ థ్యాయ ము. 

-9(క్రి మునులు హారింజూడ నరుదెంచుట., రియా 

- క. అనిపలికి శుకమునీం ద్రుండు, జనపలితో మజియుం జెవ్పెం 1 జ క్రిచరిత మి 
ట్లని, కుంతియు గాం నోరియు, వనజాశసహోదరియును4వదలని ప్రితిన్. 4 1917 

క, ద్రువదాత్మ జయును దక్కిన, నృపపత్ను లు గోవికలును 1 నిఖలాత్తుం డ 

యహంచ్చ్భిన్నుండు నౌహరిం గపటం బిసుమంతలేక 1 క్రాలెడు ప్రీ తీన్. ౧ 1918 
క, కొొనియాడుచు నాపల్కు_లు, విని యానందా శ్రుసలిలబిందూవ్రు లొకటం 

గనుంగవల నిండ విస్తయ, మును గాంచిరి మతేయు (శ్రుల*ఫూంబోణులతోన్. 

క. పురుషులు వురుషులతోోడ౯, హరిగాథలం చెప్పుకొనుచు + నానందములోC 

బరంగుచునుండల నుండిరి తరుణంబున నందె పద్మ శదళలోచనునిన్. ౨ 1920 

ర, శీ, రాముని దర్శింపంగం గోరిక లూరంగ మానికువలయవతు లుకా 

క తలే తృముక్, నారదుడు బరాశరమునిశనందను. డొకటన్. ౨ 1921 

చ్యవన డం మును 1 లనసీత్ర కౌశిక గౌత 

ములు భర ద్వాజ “రాశములును వారి 

శిష్యులు మజీయు వసిష్ట గాలవ, భృగు 

మును లథతి త్రీక ళ్యపులును, బుల స్త్వ 

eo 

* “శకామయూామహా వశన్య నీ శమళ్చొాద రజి) యకి, కుచకుంకుమగ ంఛాఢ్యం మూర్ధ్నా 

నోథుం గదాభ్భలళక” అని మూలము. 



న్ఫీశ శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము fe 

మునియు, మార్క_౦డేయుణడును, బృహస్పతియును, 

* ద్వితుండు, శ్రీతుండుు, నేకతుడు, బ్రహ 

ఫు తుం డంగిరసుడకా 4 మునివలతెయు నగ స్వ ప్రుర్రు _స్లెనై 
యాజ్ఞ బ్రవల్కు్యలుమవా] రమతు లైన 

తే. వామదేవాదులగు వమొానిఫవరులు రాగ 
సర్వలో కవందితులగు $ సాధుమునుల 
వారలం గాంచి మును వందుతగూరుచున్న 

నరపతులు నజ్లు పొండునంీదనులు హరియు. ౫4 1922 

క, బలరాముడు వెగంబున, నెలమి మనస్సులను దొంగ $ నింగితముం దగం 

"_చెలియుట దిగ్గన లేచిర్కి విలనిఖ్లైడుభ క్రి (మొక్కి + వినయం బడరన్.' ౬ 1928 

క. హరియ్యగ జుతోం దక్కిన, ధరణళశులతోడం గూడి 4 తా స్వాగత మా 
దరమునC బ్ర ల్నించుచు మున్మివరులకుం బాద్భార్హ రిములనువరుసనొసగుచున్ . 

తే ఆసనములిచ్చి మాల్యంబులక్లై ధూప్కములను నను లేపనములనుశబూజ్య భంగిం 
జక్క_నర్చించి; రంతట సత్యధర్మరత్షు ణార్గ మె థాత్రి వీ గృహము దాల్చి, ౭ 

చ, తనమహిమంబు దాంచి గురుత త్త పము తొ నయి వెబ్టుచున్న యా 

వనజదళామయుం డాసభను 1 భాసీలువా రొకనైనం బల్క్మ_శే 

వినుటకు వెచియుండ మునిశబ్బందము వోయిగ6 గకూరుచుండంగాం 

గనుంగొని పత్కె నిట్టులని $ గౌరవ ముప్పతిలంగ భ_క్రితోన్. ౮ 1926 

క. అయ్యారే! మాజన్మమె, యియ్యెడ సఫలంబుజన్మ$ మె _త్త్న ఫలముం 

జయ్యనం గాంచితి మి తట్, నయ్యమరులకే నలభ్యు+లగుమిము గనుటన్. ౮౪ 

త్తే, వరమ యో గెళదర్శనభాగ్య మచ్చె,జన వంతులలో మేమె 4 సఫలులముగ6 

దలంచువారము విగ, హకగములవయిం గడు,దేవతాబుద్ది గబ్లివో ర్లింతు మెపుడా. 
టు ౧ — ౯ 

క. కనుకనె యల్బ పస్సుల్క నొనరించినవార మగుదు $ మో మునులారా! 

కన నిట్టి మాకు మిమ్లుం, గనుంగొన స్పృళియింప నతులగగావింపంగన్. ౧౦ 

ని, కుశ లంబు6బ బృశ్నింవరగో రి పాదార్చన మాడిగాయగలవూజీలాచరింప 
మ నెట్లులభించెనో $ యెటుంగందర మె? 

' ¥% ఈ. 
ద్విత స్త్రీ శ త్రైకతళ్చ ద్రవ్హాపుత్ర సథాంగిరాళ అని మూలము. | 

1 “నవ్యామ్మ యాని తీర్ణాని నజేవా మృచ్చిలామయాక, తే ఫునం త్యురుశాళేన దర్శనా దేవ 

సాధవః” ళో, ణే కింస్వల్ప తపసాం న్రాణా మర్చాయాం చేవచథత్యుషూ” ళో, “ఆర్హాయాం. పతి 

సాయాం చేవ ఇతి చత్లుర్ద ప్రీ శ్యేషాం. " వ్యాఖ్య, 



రాళ] దశమస్యం౦ంధము గ్న్ర్ 

లే, 

'జలమయతీర్ణము లోశిలలుగా మృ త్తి 'తికగా నున్న ప్ర, వ,తివులు + గనిన యంత 

బావనతం బాందుకభంగిం జేయంజాల వయ్యవి 'వేరశాల $ మరుగ "నట్లు 

చేయయజాలును;, సాధువుల్ 4 చేరి భ_కి కిం 

గనినయంతనె వారలశతణములోనం 

బావనుల6 చేయుదురు మహా? _త్స్వంబు నెన్న 

శక్యమే మాదృశులకు నే 5 చందమునను. ౧౧ 1930 

, హుతవహాసూర్యచందులు మహో త్త తమతారక లుర్వి వారి మూ 

రుతములు నంబరాంబువులుశరూ ఢ మనస్సును వాక్కు. నివ్వియుః౯- 

సతతము "ఖేదమై వెలయు + జ్ఞానము గబ్రంగం గారణంబులెె 

హితమతులార! వీని నెవగరజెంత యుపాసన మొప్పం శేనీనలా. ౧౧౪ 1931 

. భదమూాలనమూచు 1 వితతమొ నజ్ఞాన,మున హరింపఃజా లేవనఘు _లౌ మ 

వోత్తు లొకమువారార్తమంతమా త త్ర మకొల్వ, నయ్యఘంబుంగ్రాతురనుటనిజము. 

. వాతవీ త్తే 'ప్మృఫవంత మస్థిరమునె" నట్టిశ శేబరమందు నాత్మ 

బుద్ధియు, మతే సతపుత్రైదు లెల్ల స్వీయులను బుద్ధియును, మృశతో్న్స్నో వలమయ 

వి గృహంబులయందు 9 'వేబుధబుద్ధియ్, జలముల దిర్థబుద్ధియుం $ గలిగి మిమ్ము 

బోలు సాధువులవైై $ బుద్ధి యట్టేద నిల్పనట్టాయజ్ఞూండు చక్క $1నరయం బశువు 

. లందు గర్లభ మేయగు స్ట్ సనుచుం బలుక 

నసమ మేధస్సుగల యట్టి$యాపరాత్చ 
రుని నుడుల నాలకించి కృళీప్లంనకు నవ్వి 

యననురూపంబు లని యాత్మ $f నరసి మునులు. ౧౩౪ 19383 

మనసులు భ్రాంతిని బొందం,గను నొండొకనే నెస్ర) చింతే గాంచి యవల నీ 

వనజామయ్ లోకవ్రజృమును గావంలం బూని తన్ను 1 భూ లేళునిగన్. ౧౪౮ 

నరు లెల్ల దెలియకుండంగం బరతంత్రు, ని యట్లు లీట్టు 4 పలుకుచు నున్నా. - 

డరశే! 6 యని తలపోయుచు, హరిని "వసద్దురుని సుసీ సిశళాస్యము లలరన్. ౧౫ 

. పలికిరి, చేవనాయక వోవంచములక్ సృజియించు వారిలో 

వలం గడునేర్పు' గల్లిన వ్ర కభావమునం దగుదీవు, త_త్త (వే 
ఎత్తల గణమందు నెన్ని క నిశ్రతాంతము గాంచిన వారమయ్యు నీ 

యలఘుతనైశమాయ మము 1 నల్లనంగవ్పలగ మోహ మొందుచున్. ౧౫౪ 

* “యస్యాక్త బుద్ధిః కృవణే లలి లి ధారుశే స్వథీక కళ త్రాదివే భౌమ ఇజ్యధీకి, య _త్తీర్థబుడి స్సలి 

లేన కరి ర చిజ్జనేస్వఫిస్టేమ సవీవనో ఖర ''అని మూలము. భామ భూవి కారే, ఇజ్యధీః 'చేవళాబుి! 

గోఖర=నోమ్యిఖరణ, "ధాథణోఒక్యవిచేకి” అని వ్యాఖ్య. 



ర్5్6 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము [అ, 

ఉ. మానుష వేషమూని తగు 1 మాన్యతముక౯ నిను గూఢతళత్తు త్తు ఏని౯ 

ec 

గానంగ నేరమైతి మిటం * గాదె విచ్శిత్రము మిచరిత్ర, మో 
చానవసూదనా!! ధరణి క తా ఘటముఖ్యివి 'కారవం కే 

గానయగనా ననేకవిధగాత తోసమాఖర్ణిల నళ్లై నీవునున్. ౧౬ 1037 

అద్వితీయుండ వే యయ్యు!న (క్రియుండ 

వయ్య నాటే ల్ చృచేం చెక్కు లాహ్యాయములు 

రూపములు నర్చీడణ బవారూపములుగ 

జగము నిర్మించి పాలించి 4 సంహరించి. ౧౬౪ 1988 

పలుమటు నిళ్లు చేయుచు, వెలయుచు నద్దానియందు 1 వింతగ బంధం 

బుల నొందుచుందు; వారయ, జలజామో! ఫపూర్జుండవయి 1 సర్వజ్ఞాండ వై . ౧౭ 

సక లేశుండవై యు వ్పెడు, వ్ర కు మై ళ్యర్యునకు నీకు 1 బట్టుబడిన యా 

సకలజననాదికమ్ములు, నాకయాటయిగాక యుండు 1 నాకో చేవా!౧౭ 1940 

నీవనంగం బరమపురుషుండ, నై వెలయుచు నై జలీల + ననవరతము నిక్ 
నేవించు భ్కక్రజనులను, ,బోవను దుషాళ నెల్లం శ బొడవడంగింపన్. ౧౭౪4 1941 

కులముల నాశ్రమముల నీ, యిలనిల్పను దేహమును గృ4హాంచితి వెౌరా! 

జలజాతు! సనాతేనమై, చెలంగు నామ్నా యవథము 1 వేడక నిలువంగన్. ౧౮ 
పరిరతుంతునవు; మట య్య, పరమేశా! నీదుమహిమ 1 భావింపంగాం 
దరమగునె? కార్య కారణ, పరమై సన్హాత్రమైన $ బ్రహం బరయన్. ౧౮ 19438 

తపము సంయమము సార్ట్రభ్యాయము సనుపీనియంసుపల బమా $ నట్టివేద 
మగును నీడా నమాలాంతరంగము; కాన వేద ప వ మాణకుం డై దలిప్చ 
నీ శెన్న ను_త్తమానియతోవలబ్ది సంస్థాన మె మెజియు వేదప్రవ ర్త 
కమునయి యెన7డు 1 క్షూజేవకులమును బూజింతు వీవు; కాశవున మవోత్త్మ 

. నీవు బబ హూణ్యవరుండవై 4 నియమ మూని 
కర్మ ముల నాచరింతువు 4 కములనాభ! 

యరయ నిన్శే గయసములకు 1 నవధి వగుచు 
సాధుగతివయి మొసలి యశసమతం దనరి. ౨౦ 1944 

“ అమలు(డవునై న నీతో, సమాగమం బాత తృపుణ్య్శసంగ తిం గనుటక్ 
గమలాయతాతు! మాజ,న్మమునకు విద్యకుం దపంబునకు నేంటి కిలన్. ౨౦౪ 
జ్ఞానమునకు సఫలత్వము, మానుగ సిద్ధించె; యోగశమాయాచ్చన్నం 
పా నిజమహిామనుం బొప్పలో, నేనెలవున వెలయుచున్న 4 హితరూభ పునకున్. ౨౧ 

అతులిత మేధస్సున క్క ప్రతిహతశ _క్టికిని గృస్సకభ గవంతునకు౯ా 
నతు లొనరింతుము; చేవా!, శీ తినాథులు వీర లిట వసింఛియు నీతోన్, ౨౨ 



రారో .] దశ మస్క ౦థ ము. ర్ర్౯ 

క, 

క్ర, 

నినుగూడి యొవ్వు డుండెడు, ఘునవుణ్యముగల్లీ మిగులం $ గ్రాలెడు యదువీ 
రనికరము మూయయనెడు యవనిక మటుళిసనందు నున్న $భ గవంతు నినున్, 

కాలాత్త కుం బర మేశ్వరు, నేలీలం దెలియంయజాల శ కిటు లున్నా రో 

' పాలితలోకేశ్వర! నత్కి జాలం బిదె కొనుము, భ_్రోసరణిగ నెలమిన్. ౨౩ 

వ, మవోత్మా! నిద్రి, ౦చువాండు స్వప్నా వస్టయందుం దన్నుసింహవ్యా ఫ్ర ఘాదినామ 

రరూపములం "నని త్ర ద హీంతుం డైనవానిగా నెటుంగంజాలనిరీతి మానవుడు 

నామమాత్ర, సారంబులను నిం ద్రియాక్థంబులం దగిలి భ వన్తాయకుం దనచి_త్తంబు 

వి శ్రాంతినోంద వివెకరహితుందై నిన్నె అుంగనేరండు. సకలపావవిధ్యంసన పరమ 

పవి శ్ర తీర్గాశృయంబై సమ్యకృరిషక్య యోగీంద్ర, మానస ధ్యేయం చై వెలయు 
నీపాసపంకజంటును నేయ గనుంగొనం జూలితిమి. భ కుద కంబున యోగులు 

లింగశరీరమును వదలి భవదు త్తమగతిం బొందిరి. కానన నీపాదభ కుల మగుమ 

మృను గృహొంవు మని ప్రార్థించి క్ శ్రీకృష్ణుని ధృతరాష్ట్ర యుధిష్టిర ప్ర ముఖభూపాల 

కల నోమంత్ర, అంబు స యమ్లునులు స్వాశ్ర, మంబుల కరుగందలంచి రంత. ౨౭ 

-ఆ్రి మునులను వను దేవుండు జ్ఞానమునడుగుట. అతా 
"9 

. అనుపముమహా యశ్ంబుగల 1 యావసుదేవు(డు వారి చెంతకుం 

జని వ్ర ణమిప్లీ వారివద+సారసముల్ తమి సంగ్రహించి నె 

మనము సమాహితంబయి యశవమాూానుషత త్త్వముస సం గృహాంచుకాం 

కో నమరియుండ నిట్లనియె $ సర్వసువర్యవ రాత్ములె ధరకే, ౨౮ 1951 

. ధర్మ రతణతత్పరో+తం జెలంగు, నోనువశమానులార! మిాశకురుతరంపు 
థి కి వందనములం జేయు? వాండ నెట్టి, కర్మ 'మొనరువం దొలంగునో $ కర్మ వితతి. 

.. ఆయర్థము లేటవడం, చేయుడు నా క్పుడంచుం $ చేమోడ్పు తగా 
న్యాయవిధి: బ్ర బృశ్న చెసిన, నాయెడం దగుమునుల కిట్టుగీలను నారదుండున్.. ౨౯ 

. ఈవసుదేవుం డోతీతిసు?"కేశ్వరులార! రమేశు  నర్భకుం 

గా వగచె౯ మనంబునను 4 గావున నాత్మకు శై యయ మెట్లుగా 

'నావహిలుక్ వచింపుం డని + యర్థము దాని నేజుంగ నోంయే 
యీనవిధిం ' బశ్ననె నెడి నిశ దెన్న వీచి శో, ముగాదు సుంతయున్. 30 1954 

తలం ననాడరశారణ, మిల సామివ్యం'ె నరుల శకెపు డగు గంగా 

జలములకుం జెంతనుండు వ వముజలు పావనతజ్ఞలము ల్రసారము లనుచున్. 309 

. వాని విడనాడి యాత్మ పా(వనతం గోరి 

యితరతీర్థంబులకుం బ్రతి $ నేగునట్టు 

లున్న దిది తలపోయంగ, 1 నుర్వి నింత. 

' కన్నం జిత్రంబుగలదె యెక్కరణిం గనిన. ౩౧ - =. . - 1956 

ఛాం-భాగ09 



ర్ర్రి శ్రీ తాండవకృష్ణభాగ వతము [౪. 

రీ 
గ), కాలలయమోత్స._త్తోకముఖంబులను మటీదనయంతం గార ణాంశతరము చేత 

గుణమున నెవనియాీకుంఠి తాత తృవిభూతి చెడకుండునో యట్టి] శీ, నివాసు 

హరిని గర ర, శే శ పరిపాకముల చేత నవ్యాహతంబగు $ ననుభవాబు 

గల యీశ్యోరని పఫుల్లశకమలవ త్రాతుని నద్వితీయుని స్వ కాశర్యుములయి తగు 

. నటి ,పాణాదులను నపిళనాంటు పోవ 
9 ఈ, 

. రాగముల బద బాంధవుం 3 'జెగతిం దగ; 

. నక్లై ప్రచ్భన్నుండైన యీోయచ్యుతుని న 
రునిగ నితరుండు దలంచు నంశచని వచింప. 33 1957 

ewe 

. విని మునులెల్ల, నిట్టులగు + వింతయె లే దిసుమంత యిందు నం 
_ చని వసుదేవునిం బిలిచి + యందటు రాజులు కృష్ణ రాములు 

ఇ 

విన నిటుపల్కి; రార్య! యి 1 వీనులవిందుగ నాలకింపు శ్ర 
'ద్దను గని సర్గయజ్ఞ విభుం $ దామరసాకుని గృష్షు నీళ్వరున్ . 3౪ 1958 

కృతువులం దృ_ప్పచెయుటను $ గర మొనర్చిన గర్శశాంతియా 

హితమగు మార్లమిద్ది యగు $ నెల్ల విధంబుల నంచు చెద్దలా 

దృతిమెయి నిర్ణయించి; రిదశయే తగియుండును జిత్తళాంతినై | 

చ్యుతిగననట్టి సత్పదము 4 నొందంగంజేయు నుపాయ మిద్దియే, 3౫ 1959 

సులభోపాయం 'బాత్తకుం గలుగం దగుతుష్టి కిదియె $ కారణమా ని 

స్తులధర్మము నగునని ప్పెద్దలు శాస్త్రము లెల్ల నరనీ $ తత్త్వజ్ఞులు నై. ౩౬ 1960 

. నిర్హయించిరి దొరకిన $ నిర్మలధన 

ముననేె నిష్క్యాముండయి శ్రద్ధం 1 గనుచు సర్వ 

యజ్ఞ పతిని నారాధించు $ టనెడుకర్శ 

మదియె ద్యిజుండగు సాధుగ్భశహాస్థువ్రనకు. 3౭ 1961 

x ఎ యోమార్చం విదియ యా; యజ్ఞ ప్ర, తతి యీవి * యనువానిని శా 
వ్రయతనియతీ నొనర్చుచుం చాయం దగు ధనేషణను బ్ర బాధక మగుటన్, 

గ ఎపాములయందుండి శ యెలమింబొందలోందగు భో గంబులను దారపు త్ర త రూప 
'. మగునీవణను; దనువంతముం గాంచలం గాలముచేతం గళల్దంగందగిన 

స్వనశ్రాదిలో కేచ్చం + జను వదలంగ, విజ్ఞానస ౦వద గ బోసాధుమతులు 
(గ్రామములందు నీగక్క వ్ర మమగు నిచ్భాత్ర యంబును వదలి తోవంబు నేయ 

. వనములకు సోయి; రిల దిగ్గజం $ డనెడువాండు 

దేవమానులకుం చితృతతికిని మూండు 

బుణములు గలాందడుగాం బుట్టు / నిట్లు పుట్టి 

= శానిం దీర్పంగవలయు సోద్వావ మూనీ, 3౮౪. 1968 



రాళ.] దశమ సృ ౦ంధము, ర్ల్0 

ర, (క్రతువుల నధ్యయనంబున, సుతోదయంబునను వాని శ సారిదిం దీర్చ౯ 
హితమగు; వానిందీర్చక, శీతిం దిరుగునతండు దుర్దతిం బడుంజుమ్హా! 3౯1964 

క. మునివితరుల బుణములఈ దిర్చినవాండ వె యజ్ఞ ములను] జేనీ సుులయ 
వ్వునుదిరిచి యనృణుండవై, తనరి నిశేతనము చే వోదలుము మవోత్తా! ౮౦19605 

చ. పలుకులు వెయునేల!? దృఢ భ _క్లిని బూర్వభ వంబునందు నా కి 
జలరుహానాభు( దన్నితివి $ చక్క_నివూజలం గాన దానికికా 
ఫలముగ చేవచదేవుడగు $ బ్రహాము మో కిఫ్ర 'డాత్త జుండుగా 
వెలనె నటంచు మౌను లిటు శ వేడుక జెప్పి చిత్తశాంతినై. రం 1066 

అరి వసు దేవుండు జన్నము లొనర్పుట,. థతా- 

తరలము. అనుచు మౌనివరణ్యు లాద్భతి $ నర్ష్హమా విధిం 'దెల్పంగా 
వనజనేతుని తండ్రి తత్సద$వారిజంబుల శింతొ వే 

డ్కను (బ్ర ణామము లాచరించి తగం ద్రైసన్ను లం చేసీ మా 
రనువముతింపుండు నాయొన ర్ప్చెడు $ యజ్ఞ ముక విథియు_క్లిగన్, ర౨ _ 1967 

తే, నిర్వహంప బుల్విజులయి $ నియతిమిటిు 

నుండ దగునంచు వరియించె 1 ను_త్తమమ్లు 

నైన కల్పము లగునట్టి 1 యజ్ఞ ములను 

వార లామేత్రమునయందె 4 వరుసవిరాణు. ౮9౪ 1968 

సర్వవ స్తువులను $ సత్వరంబుగలనార్చి చెయింవంయూనంగ + నాయదుకుల 
వరులు సుష్నాతులై + నిరువమూలంకారముల నొప్పి రృతువ స్తువుల గృపొంచి 
సాయమైె నిలువంగ $ సారసవోరముల్ వారికంళంబుల 1 ఖాసిలం గని 
నర్హవస్త్రంబుల $ నాద్భతి ధరియించి ధరణిళ్వరులు మణి+దాముములను 

తే, జక్క ధరియించియుండిరి $ సాయపడంగ, నంత వసుబేవవత్నులు $ నమలరత్న 
పదకములు కంఠముల గాల $ భనవ్యవ్యస్త్రములను గట్టి సుగంధచోర్చల నలరుచు, 

*క. కనకము వెండిని గ ముకములను పహాూ_స్తములక్ొ ధరించి $ లలితగతుల శా 

లను జొచ్చిరి తత్పమయం,బున 'భేర్యానకమృదంగ+ములు శంఖములున్. ౮% 

క, మొరయించిరి నటవర్యులు, సురుచిరముగ నాటలాడు 4 సుదతులు సభ్యుల్ 
కర మానందము నొందెడు, కరణిగ నాట్యంబు చేయలఠగా మాగథులున్. ౪౫4 

క, సూతులు నక్టై నుతించిరి చేతోముద ముబ్బుచుంట$చే గంధర్వీ 
 హ్రాతము పతియుతి గళరవ, మాతేణీ నెల్లరు నుతింయనలరుచుం బాడన్, ౮౬ 

క్ర శృతుశాల రాణులం గని హీతమగు నియమంబుమోణ 4 నెలమిని బుల్వి 

ew 

* “వస్తుపాణయళి అని మూలము, “హిరణ్యం రజకం చాపి గ ఎహీత్వా,క ముకంఫలం, 

శాలాంవిశే ద్యజ్ఞపల్నీ ళ్ళపేయు స్త్ వ్రన్యఖా నుఠాః,”” అని వ్యాఖ్య. 



నో 

560 శ్రీ తౌండవకృష్ణభాగవతేము అ. 

గ్వితతియు వారలనేత్ర, ద్యితయము నంజనము బూని 1 దిద్దిరి చక్కన్ , 5౬౪ 

, నవనీత లేవనముచ్వేత వవ్ఫువులకు 'లేవనంబుం $ దగినవిధిం జే 
య వజులు పదు నెనమండ్ర,ను, సవిధిం గూడుకొని కృషహ్పకీజనకుం డవుడున్. ౮౭ 

. తారాసంయు క్తుం డౌ, నీరజరిపుమాడ్క_ నొప్పు; + నియతి౯ బుత్వి 
గార మభివేకం బ, వ్యారికిం గావించి తగినీవ స్ర్రము లిడియున్. ర౭4 1975 

. వలయములు౯ మణీఖచితభాసురవాోరము లజ్లనూవురం 

బులు మణికుండలంబులును 1 బూజ్యత మేతరసత్క_లావ మి 
ముల నొసగంగ వానిలగొని + భూపతి భార్యలతో ధరించి ని 
స్తుల విభవాభిరాముండయి 1 శొభిలె నిట్టులు దితం బూనంగన్. ఈ౮ 1976 

. ఎలమి బుత్విక్సదస్యులు నూత్న కౌశేయవస్త్రముల్ ధరియించి 1 వాసవాధ్య 
రమునందు నెట్లువి$రాజిల్లి రో యక్ష యలరారి; రంత జీవాళ కథిప్ర 
లగు రామకృష్ణులు 9 నాత్మ జాతకళ త్ర బంధు సంయుతులయి + వరమనై జ 

. విభి వానురూపత 1 విలనసిల్లీ; రంతట మునివగు లారి (జ్యకమును యశార్హ 

గతిని నిర్వహింపం 4 గృతువున నుత్తమ్మ నియమమూని కృష్ణని జనకుండును 
సర్వవిధులం గృ తువుసాగించి హరిం దృప్తుం జయం దలంచె ము_క్రీనిద్ధిం గోరి, 

. బ్యోతిష్టోమ దర్శపూర్ణ మాసాదులగు ప్రాకృతములను, వానివలన వై కృతము 
లగుసౌర్యస త్రాదికంబులను ద్ర,వ్యమం త్ర,తం త్రై శరుం డగుయజ్ఞ పురుషం బ్రతి 

యజ్ఞైమున నారాధించి శాస్త్ర విధిని మోాటుక బుత్విజులకుసంపూర్ణ దతుణల నమూ 
ల్యగోభూములను గన్యకల నొసంగి సంతుష్టులం గావించె. అంత నాబుత్విజులు 

పత్నీ సంయాజావభ ఎశవిథానంబుం బడని రామపహ్రదంబున యజమానపురస్పరు 
లై యవభృథస్నానంబు చేసీరి, వసు బేశ్రం డట్టు లవభృథస్నానంబునొనరించి వం 

దిజనులకు వస్రాలం కా రాదులని చ్చ ఉ్ర్రలున'క్ల్లే దానంబులొౌనంగి యలంకృత లై రి, 
అంతవారు సర్వవర్ష ములకును *థంనకములకుంగాడ నన్న దానంబు చేసీ బవ 
మానంబుల నొసంగి సంతుష్టులం గావించిరి, మజీయు నావసుదేవుండు వీదర 
కోసలకురు కాళి శేకయసృృంజయాదు లై నచాంధవులకును దత్చత్ను లకును దత్చు 
త్రులకును సదస్యులకు బుత్విజులకును దేవతలకును మానవులకు భూతవితృ 
ఇారణులకు నుచితరితి ను _త్తమపారితోషికంబు లొసంగె. ఆసత్కారంబుల నం 

Ca.) 

గీకరించి మవహానందమునొంది శ్రీనివాసుం డగుకృష్ణమూ_ రి వీడుళొని యథ్య 
రంబుల ద శొంనించుచుంబోయిరి, ధృత రా ఫ్ర నిదురులును, బాండన్రలును, గుంతి 
చేవియు, ఫీష్వ ద్రోణ ప ముఖులును, దక్కుంగ లసుహృద్భ్బంధువులును, నారద 
'వ్యాసమహార్దులును న్నే హోతిశయంబున యాదనవులం గౌయిలించుకొని సౌహృద 

ఖ్ క జ | క 9 శత స్స వ్రలంకృతో వర్షై"నాశ్వభ్యో ఒన్నేన పూజయక్ ” అని మూలము. 



తళ.) _ దశమస్కంధము, రర! 

బలంబున వారివదపీపోన నొల్ల క యెంతో కష్టంబునం బోయిరి, తక్కుుంగలజనులు 
నళ వారినెడయబాయంయజాలక మరలిమరలీ చూచుచుం దమతమనెలన్రుల కరిగిరి. 
నందగోపాలుండు రామకృ్ళష్లో గ్ర నేనాదులచే నర్చితుండై బంధుర వాత్సల్యంబున 
నాగోపాలకులంగూడి యందే కొన్ని దినంబులుండుటయు వసుదేవుండు మనో 

రథమవోర్ల వంబుం దరించి సుహృదులుం దానుం బ్రియంబంది నందుని హ_స్పంబు 
పట్టుకొని యిట్లనియె. ౬౦ 1978 

Gag అన్నా! మానవకోటి కశ (రుడు స్నేశహంబన్న పాళంబుం చా 

నెన్న౯ రాని నిజోరుళ_క్రియుతి నోళ్లుమిాఅరా నట్లుగా 
విన్నాణంబున నేర్పణటీంచె గద! యిీశవిళ్వంబునం న్నీ _ర్రిసం 

వన్నుల్ శూరులు బల్లి వానింగొని ల్రెళవంజాల రొక్కింతయున్, ౬౧ 1979 

G, జ్ఞానము చెత 'యోగిగణీస త్రములై నను వాని. ధ్రైంపంగాం 

'బూన రశ క్రులౌట నని 4 బుద్దిదలంచెద; ను _త్తమో త్రముల్ 

గా నెటీనొప్వు మూరలు నొకం డొనరించిన మేలి దంచు నే. 
మే నెలుంగంగంజూల కిటు! లెట్టులొ 'గాలమువుచ్చు మాపయిన్. ౬౧౪ 1930 

చ, ఉనిచినమైత్తి, యిట్రదని $ యాూాహనొనర్చం దరంబుగానిదా 

._ నన నింక దానికికా బదు లోదంచు నొనర్పంగలా మె! దానికీ 

డనం దగునద్ది యెద్దిగల $ దట్టు లె యయ్యును య్మెత్రియద్ది యిం 

కను జెడకున్న దే వాగడలగాం దగియుంజెడుంగా దె యొపష్పుడున్. ౬౨ 1981 

మ. మును కంసతీతివబ్రువుం డొగి మముం 1 బోనీక యేంచంగ నే 
వనికి౯ మే మసమర్ధతం గనుటచే } భ దృంబుల౯ మోకు జే 

యను "లేకుంటిమిగా దె యిప్పుడు వ, భూ తై ళ్వర్యగ ర్యాంధతం 

గనులంగానంగం జూల మేరినయినం $ గానక సుహృత్స_త్తమా! ౬౩ 1992 

క. మిరామేలుం బరికింపక్క య;ిీా మెయి నున్నార మింతగయె మాచరితం; 

బోమానద! యిల శ్రేయుస్కాముల కీరాజ్యభూరిగసంపద లెప్టుడున్. ౬౩౪ 

ఆ, కలుగ కుండుంగాక! $ కన్ను గానక దాన, సాధుజనుల బంధు+జనుల నతండు 

. గానకుండు, ననుచు 1 గాఢసౌహృదమున, మనసు విన్న (బోవ 4 మాట-రాక, 

క. ఆనకదుందుభి తత్కృత,మౌ నుపకారము స్మరించి +? యహీయుగము వై 
వైనీరు గృమం జింతేం, గానం జేయంగ 'నేచ్చెం ఫే గడు నాతురుండై .౬౫] 985 

ఉ. నందుడు మి త్ర వర్యుండె యశనందగు కృష్ణునితం డ్రి కళ్లుగో. 

విందునకుకా బ్రలంబుండను 1 వీరునిజంవీన రామమూా రి కా 

నందముంగూర్పుచుం బ్ర, తిదికనంబుం6 బై యాణము చయుచుక్ సుహృ 

ద్భందము లిఫ్టు మాను(డని 1 యెంతయు 'వేడగ నావరించుచున్. ౬౫4 1986 



562 శ్రీ తాండవ కృష్ణ భాగ వతము అ, 

oi 

నే.డని శేషని వయనం, బూడనిబాడంగ యదువు + లొప్పంగంజేయ౯ా 
మూండునెలల్ నివవీంచెను, దోడం" జరియించు సుతులేతో కణ మట్టుల్. ౬౬ 

అంతట వసుదెనుం $ జాయు గ్ 'నేనుండు కృష్ణోోద్ధవులు హలీ + యింకంగల్లు 
ను_త్తమబంధును + లొవ్చుగ మేల నాభరణమ్ముల శ నంబరముల 

బహుపరిచ్చదములం $ బారిబర్హ్యంబుగ నిచ్చి శామితముల నెల్ల గూర్చి 
సాగనంపంగ బంధుశసమితితో గోపాలకులతోడ నానందు6 $ డెలమి మిగుల( 

, బయనమై పోయె; నందగోశవకులు వారి 

వనితలు ముకుందచర జణాంబు+భవ యుగమున 

మనసు లెంతయు. దవిలియుండ నెటు వాని 
మరలువం జాల శేగిరి $ మథుర శెట్లొ. ౬౯ 1988 

[తే.పాండనులు కుంతియును బ్రీతిరబద్మ నేత్రుండనుమతింవంగ నేత్రముకలందు బాప్ప 

వ. 

ca 

వారినిండ డగ్గుత్తికం $ బలుకురామిం జనిరి స్వవురంబునకు బంధుశజనులగకాడి.] 

బ్రట్టుబంధథువు లెల్ల6 బయనముచేయ వానకాలం బాసన్న మగుట యెొణీంగి 

హారిదేవతలగు యాదవు లెల్ల ద్వార కానగరంబునకుం జని యందు గలవారల 

"ల్ల దీర్థ్భయా త్ర యందుసాగిన వసుదేవుని యజ్ఞానుష్టానము సుహృజ్జనదర్శనము 
లోనగు". గాథలు డెలియంచజేనసీ రంత, ౭౧ 1990 

ఎనుబదియైదవయ థ్యాయ ము, 

, అని పహారిళ క్స్ లెల్బం దగుశనాచరితంబు వచించి యాశుకుం 

డనియె మహీతలేశ! యిక 1 నవ్వలిదా హరిసచ్చరిత్ర, త ముక 
వీను మొకనాండు రాముండును 1 వెన్నుడు వచ్చి యడంకువకా దమం 
తన యఖివాదనంబులం: బ*+దంబులం బూజలః దన్సం దం డ్రి యున్, ౪ 1991 

. వరమముదంబునకా సుతుల 1 భవ్యగుణాకరు లంచు మెర్చుకొం 
చురుతరతత్చ భావముల 1 నొవ్చుగం చెల్పు మునీం ద్రవాక్కుల౯ా 
నిరుపషమతత్పరా క్ర క, మము 1 నెమ్మది జక్కందలంచి వారినా 
దరమునంC జేరంటీన్చీ వితతం -పగునాశయ మొప్ప నిట్లనున్, ౨ 1992 
నీ శ్రుక్చప్వ! న్ఫీ (శకృవ్న! $ సిద్ధ యోగీళ్వ రా! సంకర్ష ణా! మవ+శస త్త! యోస 
నోతేనా! మోర ఫోభూతలమునకు బ,ఛాసవూరుషు లని 4 నె నెబుంసదు 
నీజగం బెవనియం + చెవనిచే నెవ్వని సాధనత్వంబునం 4 జక్క నెవని 
వలన నెవరికొజు + కలరు నెవ్వనిదయి యొట్టికర్మంబుగ 1 నెట్టేదగుచు 

. నేర్పడునొ యట్టి దానికి $ నెల్ల గార 

ణమయి తగుచును. భో క్ల ఎభోకగ్షముల కరయ' 
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గా నియామకుండగుచు నోఖండ తేజు 

డైన యీళ్వరుండవు నీవె $ యగుదువుగద! ౮ * 1998 

వ, అథోతుజూ! యిట్లు నానా ప కారంబులం యద్ర వంచమును సృజించి యాత్తేచ 0౦ 

జేసి యందుంబ్ర, చేశించి (ప్రాణం బనంజను క్రియాశ _క్రిచేతను జీవుండనంజను 
జ్ఞానళ క్రి కి చేతను భరింతువు. విశ్వమ్థులం బుష్త్రంచుప్ర వుకృతిముఖ్యంబులగు శక్ర 
లన్ని యుం బరతం త్ర్త్వంబును, బరస్పరవిసద్భశత్వరబును గారణంబులు గాలా 
నాత్మ 5] కలే యగు, వ సృకృతి లోనగు వాని వ్యా పారంబు చేప్టామా త్రేంబ కాని 
లే _క్రిగాదు. _చంద్రునికౌంతియు, నగ్ని లేజంబును, సూర్యునిప్ర భయ, నతత్ర 
తటిల్ల తల స్ఫురణస_త్త త్తయుం బర్వతములస్థిరతయు, భూమియాఛారత్వగంథ 
ములును, జలముల తర్పణ ప్రాణనంబులు, నాజలములును, రసంబు నీవేయణగు 

. దువు. దేవాదిదేవా! వాయువు . నోజస్పహ చేష్టాగతులు నీవ యగుదువ్దు. 

దిక్కులును, వానియవకాళంబు నీవకాబే? ఆకాళంబును, దదా శ్రాయంబగు 
టంబు నీవే? నాదము, వర్ల మోం కారము, నాకృతివృథక్ళ.రణంబగు 

వైఖరియు నీవేయగుదున్రు. మజేయు నింద్రియములవిషయ ప్ర కాళనళ_క్రియుం 
దదధిష్టాతృ చేవతలును, దదధిఘ్రైానళ క్రి కయ బుద్ధిధర్మ ంబులసువ్యవసాయ ప్రతి 
సంధానళ కులును, భూత కారణంబగు తామవముసాహం కారము నీవెః మవాోత్మా! 

ఇంది డి యకారణంబగు రాజసాహాంకారము నీవే? దేవకారణం బగుసాతి 

కాషొం కారమును, జీవసంసార కారణంబగు ప పసృథానమును నీవేయగుదును. వద 

ఇ 'మేళ్వరా! ఘటకటకకుండలాదవి కార ద్ర వ్యములు నశించినను మృ త్తికాసువర్లాది 

' ప్రకృతిదృవ్యము నిత్యముగ నుండులాగున నీభఖావములన్ని యు నశించినను 
నీవు వాళ్వతుండవై విలనీల్లుదువు. సత్త స్రరజ_స్తమోగుణంబులును వానివృత్తు 
లును బర బ్బ బహాస్వరూపుండ వగునీయందు యోగమాయాకల్ప్చితంబులు. 

కాంబట్ట నీభాపములు మిథ్యాభూతంబు లేయయ్యు వికల్పంబు లగుచు నీలోవలం 

'బ్రతీతిమాగత్రంబునం దోంచుచుండు.. నీవును వీనిలోనం గారణత్వమున నను 
గుడ వగదును. అంతియశాని పరమార్గదర్శనమున వికిల్పరహితు డవగునీ వే 

"భే షింతువు. నిష్ప )పంచంబగం నీసూత్ష్మగతిం చెపియంజాలక యవిద్య్యాంసులు 

కర్మముల గుణప్రవాహంబున సంసరింతురు. యాదృచ్చికంబుగా దుర్గభంబగు 

సన ననుహ్యజన, ముం గాంచియు నీమాయవలన నాక్షార్ధమున నేమటుచు నింత 
కాలము వ్యర్థముగంబుచ్చితిని. వీడు నేను నాయది యను చేహసంబంధివుత్రైది 

విషయకన్నేహపాళ ముల నీవీజగంబులను బంధింతు వనివలికి మజీయు నిట్లనియె. 

క, ధరణీభరము వారింపంగ, ధరణీశుల రూూస్ర్రమాషహ 4 దలంచి మహిమముం 

గరముం గనంబడనీ కవ్కతరించితిరి మిరు-మాయ $ తా నొడంగాడన్, ౧౭౪ 

క, అరయంగం బ్ర థానపురుమ్మేశ్వరు లగుదురు గాని యాత్మీభన్ర లీనా శే 
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వరునం గా రీవిషయము, హరి, నీవే చెప్పిలివి గదా! యొక చోటన్. ౧౮. 1996 

తే, ఆ_ర్హబాంధవ! యావన్ను లైన వారి, కమరుసంసారభయము నెకయ్యమునం'బాపు 
నీపదాబ్దయుగ మును ఫ నేను భ క్రి నాశ్రయించితిం గాపాడోవయ్యు నన్ను.౧౮| 

చ. తనువున నాత్మబుద్ధియును $ దద్విషయంబునం బుత్ర్ర బుద్ధియు౯ 

గని యిట నింతదా(క మది 1 గాంచినయీవివమయైక తృప "యో 

వనరుహానే త్ర! చాలు నిటువంటిడి వేజొకం డుండంబోదు నే 

ర్పున భ వకూవమందు. బడయద్రాయంగం గావునం జూలు నిద్దియున్ . ౧౯ 

త్తే, ప్రతియుగంబున నాత్మధర్శంబుం గావ . 

మాకు గొడుకుగ జన్మించు $ నీకడింది 

విషయ మానాండు సూతికా వెళ్ళ మునను 

నీవె వచియించినాండను 4 గావ కృష్ణ! ౧౯ 1999 

మ, సురమార్లం బటులే యసంగు(డవుగా 1 శోభిల్లుచుకా నీవె యీ 

శ్వర! నానాతనువుల్ ధరించుచును వే వానిం గ్రీయాంతంబునక 
బరివర్జించుచు నుందు వెల్ల యెడల౯ $ వ్యాపించు నీదై మహ 
_త్తర మై యొప్పు విభూతిమాయ నెజుంగ౯ |) దత్త్యాత్మ! ళక్యంచొకో! ౨౦ 2000 

చ అని వసుదేవుం డివ్విధి మేవోమతి నెంచి వచింవం జక్కంగా 

విని వనజాయ లేవణుండు 1 విష్ణువు దం డి,నింగాంచి యెంతయు౯ 
వినయవినమ్రు, డై స్మితము $ వింతగ మోమునం గన్నడంగ ని. 

ట్లనియె మృదూక్తు లుల్ల నసిలుశనట్లుగ; నోజనకా! మవోమతీ! ౨౧ 200] 

చ. సుతులను మమ్హులనార్చి యిటు 1 శు భృతమాయతత_కత్స్య సారవా. 

ఒకతి నువదేశ మిచ్చితిరి; 1 ధన్యుల మైతిమి; సర్వ 'వెదస 

మృతమగు నద్ది; యార్య! యొకమాట వినందగు; నేను మీర లీ 
పీితమతి నాదునగ్రజుండు $ నీషప్రరవాసులుం జక్క_ నెంచినన్. ౨౨4. 2002 

క, స్రావరజంగమ రూప, బౌవిళ్వం బిదియు బ్రిహూీమగు నని మది సం .: 

భావింపం దగియుండును, భూ వాయ్యా కాళ ముఖ్యశభూత వరంబుల్. ౨౩ 

వ ఘటాదిభె "తికవదార్థంబుల నావిరావతిరోభావంబుల బహాుుభంగులం దోచు 

చందంబున నద్వితీయుండును, స్వ ప కాళుండును, “నిత్యుం డన్యుండు నిస్టణుండు 

నగునాత్త్మ యు నాత్తృసృష్ట్రములగు గుణంబుల చేతం ద త్కృత చెహంబులందు బవాం 
(ప శౌరంబులం దోంచుచు ' నావికా వతీరోథావాల్చత్వానల్పతై్యైకత్వ నానా 

త్వంబులం గాంచు నని భగవంతుండు బోధించిన వసుబేనుం 'డాకర్టించి. భేద 
బుద్ధిం వొలంగి సం ప్రత చేతస్కుంటై మిన్నకుంజెనంత. ౨౬ ౨. 2004 

1 “నిత్యోఒన్యో నిర్దణో గుణై” అని మూలము. “అన్యః అన్య ల్యేన”. అని వ్యాఖ్య; 
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రై 

1 

(క్రి రామకృష్ణులు తల్లికి మృతపు శ్రులనుజూపుట, oe 

ఒకనాడు సుగుణాళి 4 నొప్పినదేవకి సర్వదేవాత్తయె $ తేమజనించి 

నదిగాన దనవుత్రు + లాదృతి గురునకు మృతపు త్రుకుని దెచ్చి 4 యిచ్చిరనుట. 
విని విస్తయంబంది $ మును కంసుం డదయుండై చంపిన తొలి తనుశజనికరంబు. 

దలంచుకొంచును దుగిఖీసలీలంబు లక్షుల'నిండియుండంగ రాముని హరిం బిలిచి 

. దైన్య మొప్పంగ నిట్లను;దలయ నెట్లు, తగనియాత్మ చెలంగు నోశధన్యమూూ_ర్రి! 
రామ! శ్రీరామ! యోగీళ్వోర ప్రభూ! వ,నరుహలోచన! కృష్ణ కృష్ణ వరమేశ, 

మనసుల. దోంచినట్లు బవుమానముమోణుంగ సంచరించుచులా 

మునిమత మైన శా స్త్రతలిం + బూనికమోణంయగ దాటి కాల మొ 

య్యానం దమసత్త్వముం జెటుప$ నారయ భూమికి భారభూతు తే 

యనందగియున్న భూవిభుల $ నందణుం గవాల్చంగ మోర లీర్వురున్ ౨౯౮౪2౮౮6 

. జగములకా సృష్టి చెనెడు 4 సరనీజభవ 

ఫూగమున కీళులై యాదీవూరుషు లగు 
మీరు నాగర్త మునయుట్టనార లంచు 

నే నెటుంగుదు మున్ను నీ$ీయెడను మదిని. 30 2007 

వ.ఎవ్య్వానియం శాంశాంశ భా గమ్మున విశ్వొత్ప త్తిస్టితలయంబు లగుచుండు నట్టి నిన్ను 

శరణుచొచ్చితిని. గురువునానతిం జిరకాలమునకు మున్నే మృతినొందిన తత్కు 
మారుం దెచ్చి గురువర్యునకు గురుదథతీ.ణ యర్పించితిరి. అన్లు కంసునిచె హతు 
లగు నాప్రృథమకుమారుల మోవమూలమునం జూడంగోరియున్న దాన యోగీశ్ళ 

'_లేశ్వుదలుగాన నీనావాంఛితంబుం దీర్పందగునని దేవకీదేవి పలుకుటయు, 33 

. జనని మనోరథం బెజీల్ + చయ్యన వారలు యోగమాయనుం 

గొని సుతలంబుంటేరిి రటం 1 గనార్హి వసీం చెడు దై తృనాయకుం 

డనువమళ _క్రిరాజితుండు $ నౌ బలివిళశ్వగ ణాత్మభూతులై 

తనకుం ,బ్రియంబు గూర్చందగు $ దైవములై తగు రామకృష్ణులన్. 364 2009 

. కనుంగొని వారిదర్శన మశఖండమనకి పృమదంబుళనార్చ ది 

గ్రనం బరివారయు క్తుండయి 1 గాఢతరం బగుభ క్రి లేచి వం 

దన మొనరించి వీళములం + ద_ప్పసువర్దమయంబులక్ సుఖం 

"బున వనీయింవంజేనీ వద్శ+ముల్ గడిెగ౯ సలిలంబుల౯ విధిన్. 3౫౭ ._ 2010 

లూ 

. కమలజముఖులకుం దత్పద్య కమలంబులం గడిగినట్టి $ కమలములు శుచి 

తము గూర్చుంగా దె వానిని దమవారింగూడి తలను1ధరియిం చెం దమిన్.3౬ 

. ఉ త్తమాంబరముల $ నురుతరాభరణాళి ననులేపనముల మాల్యముల భూప 

_ . దీపాదులను మజోది వ్యామృత్ పమభ త్యుభ త,ఃణమునబవుువిధముల; 

శాం-భాగలా?0 



§66 శ్రీ కాండవకృష్ణ భాగవతము fe, 

బూజించి తనకుల$మును ధనంబును దన్ను నర్చించి చ్రేమార్ద / మైన చిత్త 

మున ఖభగవత్పదశవనరుహూంబుల మాటిమాటికి దలంచిసోమ్ధదముం బొంగం. 

తే, ౫నుల..నానందజలములు 1 గ్రుమ్థుచుండ 

"“బహాుుళరోమాంచములు చున; బర్వ గద్ద 

6 జస్యరంటున నిటువ ల్కె6 1 దత్సరతను 

'సకలలోకాధినాయకా! 4 చృకృవా స్త! 3౮ 2019 
వ 'అనంతుండై, ఫై కబేశమున విశ్వమును ధరించు నీకునమస్కారము. జగద్విథా 
తయ సదానంద రూవ్రండై, సాంఖ్య యోగ వితానస్వ రూపుండై పరమాత్మ యగు 

నీకువందనము. మోదర్శనము భూతములకు బరమదుర్లభ ంబయ్యు సాధువులకు 

సులభ ంబగు. కావుననే రజ_స్తమస్స (భావులగు మాకు యాదృుచ్చెకంబుగ 

1" లభించె. దైత్యదానవ గంధర్వులు సిద్ధవిద్యాధరచారణులు యతుర 

చంబులు భూత ప్రమథనాయకులు మేమును శాస్త్రగమ్యుండ వై కద్ధస 4|| త్త 

ఛాముండు ననందసనీయందు నిత్యవై రముం బాటించి భ వదీయసాలో క్యాదిసా 

త తృ త్వములం గాంచిరి.సంసారకారణంబు భావం బేకచా: బౌనిర్భర వై రంబునం బుట్టిన 

గ. కించేసీ శిశుపాలాదులు కొందబును, గామంబునంజేసీ నోపికాదులు కొంద 

.ట్లును .నీకుసన్ని హితులె నట్లు సత్యావిష్టులగు దేవాదులు కారు. 'యోగెళ్వ రే 

నా యో గేక్వర్షులుంగూడ నిది యిట్టులని నీయోగమాయనెటుంగనేరరు. 
: క మావంటివారలం జెప్పుకొన నేటికని ౩ పలికి మజీయు నిట్లనియె. రర. 2018 

నీ: . కంజాత నేత్ర నిప్కూ-ములకుంగాడ సంమృగస్టి మైన నీగీచరణపద్ద 

ముల యా చక యముకంచుంయ శ దలయ నన్యంబయి యాలయంబను వేరనమకునంధ 

కారానృతంపగంు కఠరినకూవము. జానీ సాధువిశ్వమునకు 4 శరణములగు 

తరువులమొదటం దోద్దయు నివాసముచేసి తమయంత రాలినవిమల ఫలము 

లే ర ఇనులనే చేవాయాత్ర, ను 4 గడపుకొనుచు 
౪ శారతినూనుచు నాకడనే $ సర్భసఖుల. 

గవూడియేం జరియింప నాశకుం గ సమోాలు a 

ననుమతి నొసంగుమా? కృష్ణ! 3 యమరవంద్య! ర 2014 

క, వరమేశ! సకలజీవే శర! మాకుం బనియొసంగి $ సరగునం బాసో 

ee “కరముల దొలంగింవుము నీ, పరమాజ్ఞ ను దలధరించి $ భ_క్టి వెలయంగన్. 

ఆ. సంచరించు పురుషీస_ త్రమునకు విధి బంధనము నివే పేభగబంభనమ్లు 

"వదలి. పోన్ర ననిన 1 భగవంతుం డవ్వాసు, దేవుం డిట్టు లనియె క్ థావమలర,. 

బీ గ 

(rg 
వాల్టా 

te * “శదనోదృద్ధవై శేణ భక్హ్యాకేచన కామతఏ నతథాన _త్వ్వసంరచ్టా స్ఫన్నికృష్ణా న్సుళో 

ధయ” ౪3. తనీ 'మూలము, ““*కేచన వై ద్యాదయః. కామతోభన్త్యా గోష్యాదయళి”, ఆని వ్నాఖ్య. . 



ఈసీ] దశ మస్క ౦0థ మొ. ర్ 

క. స్వాయంభువుమన్వంతర, మేయెడం దగియుండె నప్పుడే మునినాథుం. 
డై యలరు మరిచికి నూ,ర్షా యో హోరత్న మునం దశనయపట్క మొగిన్. ర 

క, జనియించి ర ట్రియమరులు, వనజాసను స్వాత్మ జయయి $ వానీ మిగులం గాలి 
చినయట్టి సరస్వతివాం,ఛను గవాడంగోరువాని 1 జాల్తునిం గనుచున్. ౪౭ 2018 

ల తే, పరిహాగంచిర్కి తద్దుష్టభావమునన్కె యసుర యోనిని బొంది రశయ్యదనునం టె 
పుట్టిరి పారణ్యకశిపునివుత్తు లగుచు, వారినే యమూగమాయ యీభంగశ క్రి క్ర 

క. కొనివచ్చి దేవకీ కుతీని జేర్చెను వార లంతం 1 జెచ్చెజు జననం /. 
బునుగాంచి కంసహతు.లై, చను దెంచిరి నీదుకడకు $ సద్భక్ష కవరా! రం 2020 

క, నీకడనున్న వా రివుడు $ నిర్భరశో కపరీతచి త్స మొ 
యేకరణిం దదంతము న బేవిధిం గానంగలేక తల్లి మ 
మైోకరుణాఢ్య! పంగ మీహోోద్యమ మూనియె వచ్చినార మా 
శోకము దీర్చ నామెత్ "లనూనులం దోడ్కొని పోవు కోర్కితోన్. ౮౯ 202] 

వస స్మరుం డుద్రిధుండు, పరిష్వంగుండు, వతంగుండు, యు దృభృత్తు ఘృణయు 

నను నీయాయుగురు మత్స ) సాదమున శావసంతావపంబుంబాసీ ' సద్దతింగాంతే 

రని వలికిన నాబలీచ కవ _రియు వారి నర్చించుచు నవ్విధంబున నొసం౫ె. 
_ వోదరు లంత వారిందో్షో,ని ద్వార కానగరంబున కరుటెంచి తల్లికి నివేదించి 

రంత. ౫౨ * 2022 

చ. తనయుల. గాంచి న్నేహమునం $ దత్త ఇమే చనుజంట చేయం 7 ' "0 

కొని తమి గెగిలించుకొని $ గుచ్చిళొ డక్ వసీయింపంజేసి చ 

కృ_ని తల మూరుకొొంచు వడిం $ గా తెడుపా. వ్రుడువంగం జేసీ లో 

కనిచయసృష్టి హేతువయి శ శ్రాలెడు శ్రీహరిమాయ కప్పంగన్. ౫34 2028 

క్ర, సమోాదముగాంచెనుు వా రష్తోధవవీతశష్టోమగు వయసు గడు౯ా ముం 

నెమ్టనము లలరం ద్రావియు, 'సమ్మదమున 'వారికరీరగసంస్పర్మమన్. ty “9024 

క్ర పలుమటు గాంచియు నావు, త్రు త్తులు నాతీ జ్ఞానయు _కీతోం గృష్ణుంనకు౯ 9 
హాలికిం దబిదండు లకు గర, ములు మోడ్చి నమస్కరించి 9 భూతాళిగనన్. ty య 

"క. సురథామ మొంది; రంతటం జిరకాలము క్రింద మృతిని! జెందిన పుత్రో. 
తృ్క_ర మేతెంచుట పోనుట్క పరికించి సువిస్తయంబు $ పర్వం మదిలోన్. ie 

తే, దేవకీదేవి యదియెల్లం 4 బావనతమ 
విష్ణమాయాప్రభావమే 4 వేలుగాద 

_-టంచుం దలంచె,; ననంతవిశర్యుమునన లరు . 

- నట్టి పరమాత్మ శ్రీకృష్ణు 4 డవనియందు. ౫8 .. . 2027 

క, ఒనరించిన యద్భుత క్కార్యనిచయ మెంలేని గలదు, 3. రాజేంద్రా!. యం 
గ కి | 



రక నీ శ్రి తాండవకృష్ణ భాగవతము [అ 

చును శుక యోగివరుం డోొగి, వినిపించుట సూతమునియు $ వేడ్క_ మునులకున్. 

. తెలిపి యీరీతిని $ బలిశె నోమునులార ! నిరృలకీ రియా $ నీరజాతు 
చరిత వి్యాయది యొన్న $4 జగదఘహార మగు సద్భ క నైక చారుభూష 

ణమగు సుఖావహ $ మమలాత్త విజ్ఞానదము నగు; వ్యాస సపు] త్త త్రవర వర్షి 
తమగు నిద్దాని నాశదరమున నెన్వండు వినునొ వేతొకరికి $ వేడ్క మిఆం 
జెలువునో వాండు హరియందు 4 దృఢముగ మది 
నిలిపి భయరహితంబయి 1 నిర్మలమగు 

తత్సదము బొందు నని తెల్పి $ తా నిమిలి 

తాకుడయి యుంజె నంత నాశయవనివిభుండు. ౫౯ 2029 

ep Pr 

ఎనుబదియాజవయ ఛాయ ము. 

అరి సుభ ద్రాక ల్యా ణ ము. థితా- 

విని కుక యోగిచంద్రుం గని $ వేగమ యిట్లని ప ప్రశ్న మొప్పంజే 
నిను బలభ ద్రకృష్ణుయం $ జెల్లెలు నాజనకాంబయా సుభ 
ద్రను మునినాథ! 1యస్టును(డు 4 తాను వరించె వివాహమయ్యె నె 
ట్ి వినంగోర్కి_ యయ్యె నన + నాశుకయోగి వచించె నివ్విధిన్ ౧ 200 

. వినవయ్యా! విజయుండు తర్థముల 'నేవింవంగ లోనెంచి భూ 
మిని సంచారము చేయుచుక్. గనుచు మే1ల్మేలంచుం గీ_ర్జించుచుకా 
జనుచు౯ వెడ్క_ ట్రై భాసతీర్ణవరము౯ స్ట జక్కంగ దర్శించి యా 

తను దా నెంచెను ప మాతులాత్తజ సుభ ద్ర౯ భద్రచారిత్రనున్. ౨ 2081 

. 'తక్కుంగల వారలపలు, కొక్కటియుం నొనక శాముం $ "కుద్యమమునం దా 
నొక్క_ంజె దుర్యోధనునకు నక్క_న్నియ నీయ(దలంచె |) ననియు౯ వినియెన్.౨౪ 

. మాతులప్ర త్రి తి నెట్లయిన $ మానక తాం బడయంగం గోరికం 
'బేతము పారు రాము డటం + చేయు ప ప్రయత్నము నిష్ఫలంబుగా 

నీతజిం జేయనౌ ననుచు $ నెంచి త్రి ద౦డేగ నొప్పుభఖియువై 
యాతతరూవగోవనము 1 నద్భుతళ కి నొనర్చుచుక జనెన్. 3 2038 
తనకార్యము సాధింపంగను బూనియె యందు వార్జిశ$కములను ఖార్బాతిం 
గను నెలలునాబ్లు నివసీఐ, వెను బౌరులు తన్ను బూషేచేం 'దనుపంగన్. 3౪ 

. ఈతం డెట్టిండనుచుం, జేతమునం చెన్న నట్టి 1 శ్రీ రాముండుకొ 
ట్రీ తిమెయిం బూజించె మవాతిథియని నష్మి విధిగ $ నతిభ_క కిమెయిన్,ర 2035 

1 “యథోపయేమే వి; విజయో యా మమాస్సీ ల్పితామహీ అని మూలము. 2 “దుర్యోధనాయ 
ఇోతస్తాం' 'దాన్యనీతీ నచావళే” అని మూలము, 



చ. బలు డొకనాండు గేహమును 4 వావనమొ నటుచేయుండంచు ని 

ముల యతివర్యు నాకపటీమాం_ర్డి నెటుంగక వేండి శ శ్రోద్దచే 

నిలయముం జేర్చి భై త్యుమిడ 5 3 నెమ్మి భుజించెను సంయమోంద్రు౯డై 
వలనీనయర్జునుండు మది + వింత గదా యిది యంచు నంచుచుక. గా. 20౨6 

కడ. వీరవతంసచి త్తముల $ వేడుక నిట్టటు లూంగులాడంగాం 

జారుత రాంగసంగతిని $ జాణతనంబునం చేయు కన్య కా 

కారమవోర్ష రత్నము నోగాదిగం గాంచుచు నేత్రకంజముల్ 
ఛూరితరంపుం బ్రీ బీతి మెయిం + బొంకముగా వికసిల్ల నల్ల నన్. ౫ 203/ 

G. జవ్వనులందు మిన్న యగు 1 చ్యస్థలి నూతనసృష్టియా నిదె 

యివ్వనితావతంస ముకఠడే లభీయించినం జాలదే సుఖం 

బవ్వల వెతొకండు గలేదంచుం దలంవగనౌానె యంచు లో 

జవ్వనివై విరాళిగొని $ సాంతము నిల్చెం గలంగుచుకా గడున్. ౬ , 2038 

G, ముద్దులగుమ్లు యామె ననరబోండులమె త్తని మానసంబులం 

దద్దిర! సమ్మదామృతము $ వోరితరంబుగ "నిండంజేయుచుళా 

ముద్దుడువోలె నున్న యలమోసవ్రుసంయమిం గుంతిసూను న 

ట్లొద్దిక గాంచి కన్లొనల $4 నొవ్పెడు సనిగ్గున సుంత నవ్వుచున్. ౭. 2039 

ఉ. ఆనవమోహనాంగుపయి 1 నాత్మ హృదమేసరోజయుగ్మ ముక 

బూనికమోాణి నిల్సి వతోబుద్దిం ' జెలంగినదయ్యె నిట్టు లా 

మానిని మోహనాంగుండును $ మాననికోర్కు లనుండి; రావృథా 
సూనుండు నన్ను మిన్నయయి $ నో భిలునట్టి సుభ ద్ర ద, నెంతయున్. ౭౪4 2040 

చ, మదిని దలంచుకొంచు నొకమాడ్కి_ మరల్చంగరాక యొవ్వుడుక 

' గదురునితాంతకావముమున $ గాఢతరం బగుతావ మొందుచుకా 

మదవతి సంగ్రహించి చను$మార్ల మ దెయ్యదో' యంచు నెంచుచుం 

టం దనకు రామముఖ్యులు కగడంగి యొన ర్చెడునట్టి వూజలన్. ౫ 2041 

తే, సుంతయేం గాంచం డయ్యెను $ సుఖ మతండు; 

చ వరూగంబునం చేసీ + తానె వచ్చె 

చేవతోత్సవ మొక్క._ండు 1 భావిసత్ఫ 

లమును నూచించుచుకా; దుముశలముగ నపుడు. ౮౪ 2042 

ఉ. యాదన్ర లెల్ల ( బ_త్తేనము + యా త్రృనుజూడంగ వెల్వడంగ స 

- మోదమున౯ సుభద్ర ద రథశము౯ "పడినెక్క. ఫురైకభూరిదు 

* “సో౭వళ్య శ్ర ర్త రే నువాలీం కన్యాం వీరమునోవారాం, ' పీ ప్రీశ్యుళ్ళున్లేతణ శ్తస్యాం భావము 

థ్ మనోదథ” అని నవూలము వ. ం 



570 శ్రీ కాండ వకృష్ణ భాగ వతేము (అ. 

శ్రాదిమత్ రణస్థలము $ నల్లన దాంటెడు నంతలో నరుం మ 

'జాదిమవూరుమేనుమతి స 'సంతకుం బూర్వ మె పాందియుండుటన్,. ౯ 2048 

క, దేవకియుక్ వసుదివుడు భావము లలరంగ మంచిగబంధుత( మె యా 

"నీవిజయున కిచ్చుటయన్సి శ్రీవిభనాళయమె తారు $ చెందియు నుంటన్,' ౯ 

చ. సమయ మిదె యటంచు హరోసంజ్ఞను దెల్పుట వెగపోయి యా 

" కమలద శేతుణక్ బలిమిం + చ₹ైకొనిపోయె మవోరథుం డతం 
,డమరవతిప్ర పృదంర్త తమగు 1 నాపనుచాపము గాండివంబు స 

జృనముగ నాన్చి స్యందనమునందు. జెలంగుచు వెడ్క్మమిోాటుంగన్, ౯౪ 20 15 

మవో స స్స గ్ధరణాా 

దుమ హపూతువా నంశచితని బలిమి న్ఫోళ్లుని పోనీకవట్టం 

గం దగుంగా యంచు కూరుల్ $ కదిసి నలుగడల్ $ గాన రాకుండం మాయగా 

మదినెంలేం బూన్కిమోాజుక్ + మదవతి కనియాశత్త్మళ౯ ముదం బందుచుండ౯ా 
బ్రదరంబుల్ గూర్చి వైవ౯ $ బరుగిడిరి భటుల్ + వంతముల్ వీడి యా ర్లిన్, 

ఉ. వారలపాటుగాంచి యదు$వర్యులు బట్టుగు మొజ్ల వెట్టంగా 

భూరిమృ గా లనుండి మృగ$భూవతి స్వాంళముం గొంచుబోవు న 

ట్లారమణి౯' సుభ ద్రం గొని $ యర్దును(6 డేగాన్కు వ్వార్త యద్దిదు 

ర్వారబలాథ్యుండైన న బలీభ ద్రు, దుని ర్ల ములం సొరంబ జెన్. ౧౦౪ 2042 

*చ, తన కి ప్రి యసోదరికా బలిమి $ దాం గొనిపోయెం బృ థాసుతుండు నాం 

వినంభదేనంత 'రాముం జెద 1 భీతికరంబగు కోవమూనె చె 

ల్చన జలరాశీపర్వదినసంతతిం బొంగాడుమాడ్క.; నట్టులే 

వనరుహనాభుం డాగ్రహము 1 స్వాంతమునం గనండయ్యొ సుంతయున్. ౧౧ 

ఉ. అంతియగాక మిత త్రీయుతురడై చని రాముని పాదయుగ్య్మ మ. 

త్యంతరుడగ్ని యాజ వినీ యంబ లరారంగం బట్టుకొన్న "ము 

వ్రాంతవరా క్రముండయియు6 4 దమ్హునిభ _క్రికి సంతసీంచి వే 

శాంతి వహించ నాహాలియు 4 జ క (కృథరుండును బొంగా నంతేటన్ . ౧౧ 2049 

చ, హలధరుం డాసహోదరికి $ నాయమనాథున శెంతొ * సమ్మదం 

బలరాం బారిబర్హ్య ముల 1 నర్హములేని నిభూవణ వ్రజం 

బుల హయభ ద్రదంతిరథకవుంజముల౯ా మజీ డాసికాజనం + 

బులంఈ బని వక్; 3 యదూూద్యవాలు 9 మోాదమునొందిరి బంధథుకోటులున్. ౧౨. 

| * “కచ్చుళ్వా తుభ్లితోరామః వర్వణీవ మవార్థవ$, నృహీత పాదః కృ ష్టేన సువ్భాద్భి శ్చాన్వ 

ళామ్యతి న అని మూలము, 



౮౬.] దశమ సృ ౦ధ ము. 571 

-౭రఠి శ్రీహరి శ్రుత దేవమిథిలాధివతుల నను గ్రహించుట. థిత్రా- 

క, అని యీవిధి హరిచరితంబును బల్కి శుకాఖ్య యోగికపుంగవుం డింకకా ౨ 

వినివీంతు హరియను గ్రహ, మును బొందిన వారిచరితథమును రావేం ట్రా! ౧౨ 

మ. శు శ్రుత దేవుండను విపృస_త్తముఃడు కృష్ణు భ_కి ఛ్యానించి యే 

యతశార్థంబును గోరకుండ నిసుమం$ లే నోరి లేకుంటం బూ 

రతం చెంపాందుచు నుండె శాంతియనుసోద్ద /వ్భం బె సాయంబుగా 

నతండా సత్కవి తృప్త చెందనిమది౯ $ హార్షి ౦చు నెల్లవ్వుడున్. ౧౩ 2052 

క, ఆతండు మిథిలానగరం, బే తనకుకా వసతిగా $ నస విచేహూ 

ఖ్యాతవిషయమ్మునందుక్,, బూతచర్శిత్రుం డతండు 1 ఫూజ్వయళుండు నా.౧౩ 

. అతండు గృవో శ్ర శ నుగమందునుండియు సుంత యే బ్ర యత్నము చేయక శేసమయ - 

బుచ్చుచుం దనయంతథబూజ్యభంగిని ైవవళమున దొరకినశవ స్తువితతి [ముం 

చేతనె యతిథులం1 వీ బ్రీశిసర్మతులను ౩ దన్పుచు6 దాం చేయరదగినయట్టి 

సత్క్హ్రాయలను విధిఠజక్క_సాగించుచు నుండె; నావిప్రవ్శర్యుండు చేహ 

ఆ. యాత్ర, సాగవలయు 1 నంత యాపాోరంబు 

బ్రతిదినంబు దైవీవశత దొరక 

వలయు ననుచు గోరువా(డు దానికి మించి F 

: కోరం డెన్నందేని 4 ఛారణీశ! ౧౪౯౪ 2054 

చ, దొరకిన దానిచేత మదిం$ దుష్టిని గాంచుచు నర్హ్యసత్కి_) యో 
త్క_ర ముచితంపుభంగిగనె 5 తత్పరుండై యొనరించుచుక్ వృజే 

శ్రషరచరణారవిందములం $ బాయనిభ_క్లిం జెలంగుచుం డె; నో 

ధరణిప! యావిదేహావతోదాంతు(డు ఛాంతుడు నై యెసంఛాడున్. ౧౫ 2055 

క, పేరున బవహాుం₹ "ళ్వుండని, భూరివ వఖ్యాతిం గాంచె $ భూపాలుం డతం. 

డారయ జనకునిసంతతిం జేరిన వాడంచు నెటుగూక్షీతివవరేణ్యా! ౧౫౪20558 

క. నిరవాంభావుండై తగు, నిరువురుం దన్న గరవాసు లే యచ్యుతుప 

_ త్పరనీజభ క్తులె యాదురు, హరి భ గవంతుండు వారనాదృతిం బ్రో, బో,వన్. ౧౬ 

చ మనసున నెంచి వివ వ్రవరు 1 మెథిలునిం గనంబోవ నెంచుట౯ 

గనుంగొని దాకకుండు ఘన కాంచననిర్మి తమొరథంయబుం దె 

మైనం దమినెక్సి. మౌొనియుతిం 4 జెచ్చెజుం బోయెను; వామదేన్రుడకా 

నిపతియ త్రీనారదులశపూజ్యచరిత్రుండు వ్యాసమౌనియున్. ౧౭ 2050 

కరము గీ$ప్పృతులు కళ్యానీతు లరణమ్మెలే యులు శ చ్యవనముఖ్యు. 

లాకృష్ణుతో 'నేనునరిగితి మవ్వలి వాం యాలింపు భూశవరవరేణ్య!' 

నూర్షమం దందందూగభార్గవాది గ వాములలహాడి భాస్మ_రుం 1. డలరునట్టు 
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శక్ర 

చ్చిరి తమిపాంగలూా నెదురు*1 శ్రీవరి ను త్రమచారుకీ ర్స 

. యదుకులనాథు నమునులోనందలు బ్రీతిని నాలిభేయ మి 

మునివ రేణ్యులలనాడిపుండరి కాముండు చను బేరంగా. బౌరశలును జనవద 

. వాసులును హా స్హముల నర్త శవ స్తు స్తున్ర లను 

బట్టుకొని యెదురుగ వచ్చి " భ_క్లిం బూజ 

చేసీ, రాన _ర్హమునం గురు మె తృమందు 

వంగపాంచాలములను ధశన్వవీషయమున. ౧౯. 9059 

కుంతి మధు కకయళోసలార్ష ప (పృముఖదేళంబులందును మణీయుం దక్కిన దేళ 

ములయందును గలవూరుషు మను నారీమణులు నమూల్యవఫూజా ద వంబులం 
గొని న్మేరవిలో కనంబుల సున్మీతంబులం జెలువారు నాన్సీ శికృష్ణుని ముఖసరోజ 
లావణ్యరసంబుం దమిదీజు నెత్రములం త లి రంత. ౨౦ 2060 

లోక్య్రత్రయగురుం డగున్నా స్ట్ శికృష్లుడు కన్ను జాడ $ చేరినవారిక్ 

నీ శ్రీకలితదృష్టులం గన్ని శె కొనియె౯ వారిపూజం $ గడు ద్భ_్రి ప్తిమెయిన్, ౨౦౪ 

వారలకన్ను లం గృమిన, భూరితరాజ్ఞానరూహామునం దగు థా్యాంతం 

వారని కరుణాద్భష్టుల, కీ, నీ రమణుడు పోవంటజేసీ జే నయం బొసంగన్.౨౧ 2062 

రసురగీతంబు దిగం తరసంవ్యా ప్త పంబు మిగులేధవళు బళుభో 1 

కరన దథతీము, పరమము నౌ ను స్వేయయళ ముీబాగుగ వినుచున్,౨౨ 

మెల మెల్లన మునిజనులం, గలినీ విచేహములం జేర ౪ గమలామండు హా 

నులంగూడి వచ్చెనని విని యలరుచు( బౌరులును బఖ్చోలందలివారున్. ౨౨౪ 

. కరముల గాన్క్మ్లలొవ్చ గొని 4 కంజదళామయుని బూజనేయు నా 

దరమునం బూజకుం దగు నుశదారసువ స్తువుల౯్ గం హాంచి వ 

(౮ 
వరు మును విన్న యమ్మునుల $ ఫో క్షిభరంబునం గాంచి "'యంకటన్. 93 2065 

. ప్రమదమున౯ హృదతులు తరళ వికసీల్లంగ నంజలుల్ స్వశీ 
ర ములం జెలంగ (మొ,క్కిరి; విశళకాలకృవం దము నుద్ధరింప లో 

కములకు నెల్లం దా గురుయశగాం దగు శ్రీహరి వచ్చె నంచు న్యా 

య మె యగు నిద్ది యంచు నెదశలందుం దలంచిరి వార ెల్లరున్, ౨౩34 2066 

శ్రుత బేవమైథిలులు శ్రీః పతిపాదసరోజయుగ లిం $ బడి; రంతట భూ 

వతియు౯- శ్రుత దేవుండు సం, హతాంజలులె యాచుమొ,క్కి శయతిశయభ క్లిన్, శీ 

సుదినమునందు నాగ్భవాము స్ట శో భిల జేయుచు? బై కొనుం డటం 

చుం దగినయట్టు లీద్దబును4బొక్క_పుభ క్రి కిని వేడి; | రంత న 

బ్లదళవిలోచనుండం భగవంతుడు .వారికిం ప్రీతిం గూర్చంగన్. ౨౫ 2068 

* “శేభ్య న్స పదీ ణావినస్థతమి ధృదృగ్భ్ళ శ్రీ అని మాల్లమ్ము, 



౮౬.] దళశమస్మ_.౦ధ ము, 578 

క. ఇరువ్రర యామంత్రణమును, సరిగా నంగీకరించి $ సాధుమునులతో 
" నరిగ౯ వారిగ్భహాంబుల, కిరువురు మోదంబునొంది $ కృతకృత్యులు నై. ౨౪ 

మ. చని ర వ్యారినిగూడి మాసదన మే 1 సౌభాగ్యవంతంబు న 

య్యె నటంచెంచిరి గాని వారెటు(గ రీశవృ_త్తంబు శ్రీకృష్ణుం దెం 
చిన చేమంచు; దురాత్మకుల్ వినుటశే 4 సిదింపదో యట్టిపా 

వనచారిత్రము గల్లుమౌానులును శీవై కుంఠుండు౯ా వచ్చినన్ . Sty 2070 

"చ, ధరణివమాళి యాసనవ(తంసములందు వసీంవంజేసి భ 

:-క్టీరతిని స్వీయసద్యుళము $ దిక్కులమిం చెడువాండు గాన శ్రీ 
హరింగని మోద మాత్మందగ 1 నముల హర్ష జలంబునిండం ద 

:,చ్చరణసరోజముల్ గడిగి $ సాధుకుటుంబముంగనాడి శ్రద్ధత్ న్, ౨౭ 2071. 

సీ, విశ్ళపావనముల౯ 1 విఖ్యాతి గాంచిన యాజలంబులం దలశయందుం దాల్చి 
_ గంధమాల్యాంబ రాక ల్చకృస్లూగురుధూపమ్ములను మట్ 1 దీపముల మ 

వోర్ధ్యృగోవృషముల $ నర్హ్యవిథానము నమరునట్లుగ నీశగశరాత్మకులను 

వారల బూజించె $ వార లాదృతిమోజు నన్న ంబుగుడచిన $ యంత దృప్తుం 

నే, డైన శ్రీవారి దివ్య వపాశదాంబుజములంC 

నంకశకభాగము( జేర్చి కొం 4 చప్పు డల్ల 

నల్లనొత్తుచు హర్షంబు 1 వెల్లి విరియ 
మృదుమధుర వాక్కులం బల్కె_ + నిట్లు నృవుండు. 3౦ 2072 

క. భూతాళి కంతరాత వు, చేతోభవజనక! కృష్ణ $ శ్రీహరి! కార్య 
వ్రాతమునకు సాతీవి సు, మేతత్ నీయంత నీవె) యెసణగుదు వ్రభలన్. 304 

చ. అమలభవత్పచాబ్దముల $ నాత్మస్మరించుచు నున్నమాకు నో. 

కములదళాతు! దర్శన మ1ఖండళుభ పృద మిచ్చినావు; ము 

న్ను మధురవాక్వ మొక్క-_వుడు $ నూత్న ముదంబు నొసంగుదాని లో 

కములకు మేలుగార్చందగిగ గా లెడుదాని వచించిలేకదా! 3 ౧౪|| 2074 

క, వకాంతభ కులే నా, శేకరణిం దలంచిమాడ $ హీతులె యగుదు శా 
శ్రీకాంత యనంతుం డజుం డాకరణం గారు వ్రీతోకర్హ్హు లటంచున్. 3౨ 2075 

ర్, ఆమాట సత్య -మొనరిచి, తోమాధవ! వూవమళశాతి. + యుగమునకుకా నీ 

వీమాడ్కి_ గాననై తివి, భూమిని సీమా శ్ర, మెటుళసోప్రురుషుం డెవంచేన్. 3౨ 

క, తావక చరణాంభోజం, బేవిధమున విడువం డనుటోయే నిక్క_ంబౌ . 

నోవిశ్వేళ! యకించను, లై వశగతచిత్తులై న 4 యట్టిమునులకున్. 3౩3.2077 

ఆ, ఆత్మదుండ . వాదు $ వవతరించితి విల యదుకులంబునందు 1 నతిభయభవ 

తపులకు మహో గ శతాపముeం దొలంగింప, జగదఘాళిహర నీజయశము హారి! 

తాం-భాగ-7] 
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క్ష 'వెలయించితి వోబేవా!, జలజా! నీకు నతివిశసర మిదియే యి 

1. ముల కొను దేవా! జగ, ములకు సుఖ కారకుండగు $ భూలెళునకున్. ౩3౪ 

ma 

or 

. శెంతతవము స సలుపు + సాధుమానీంద్రు దున 

కనుపమాన మేధశసునకుం గ్బష్షు 

నకు మవాత్తునకును $ నారాయణునకు వం 

“దనము లీవిగొ చేవీీదయను నొనుచు. 3౫ " 2080 

అనువమరుచిరానందా!,- దినములు మజికొన్ని నాదు + ధిష్ష స్త్రమ్థున' నీ 

మునివరులతో వనీంచుచు, ఘనచరణనరోజ “కేణుగకణములచేతన్. 3%y 205] 

ఈ మా నిమివంశమ్మును, భూమిని బావనత. గాంచపోలికం జేయం 

“గా మిముం శ్రాన్టిం చెద నం, ఛామిథిలా ధిళుం డిట్టు 1 లభ్యర్థింపన్ . 3౬ 2092 

వినీ లోకభావనుండు శ్రీః వనజామండు మిథిలయందు $ వనీయించెడు న 
వ్వనితలకుం బుకుషులకుగ జృక్కని క ల్యాణంబు గరార్పు! కాంతు. వనీం చెన్, 3౭ 

శ్ తదేవ ద్విజవరుం డ +చ్యుతుం డాదృతి మునులతో స స్వశుభ సద్మ మునక 
పాసేమతి విజయం చేయగ గృతకృత్యుండ నై తి ననుచు 4 నెంచుచు భ క్లిన్, 

. జనకమపాంద్రుపోల్మి మునికసంతతికికా హారికికా యథార్షవం 

దనములు సప్పీ హర్ష ము నితాంతముపాంగ వదుల్చు చంబరం 

బు నొడ లెటుంగకుండ నటుపాందుగ నృత్యము చెనె; నంత నొ 

య్యనం దృణముఖ్యగల్పిత మీవోసనముల్ వచరించి వానిపై , 30y 20% 

. వారి నానీనులం'వేసీ $ భవ్యవచన 

ములను స్వాగత, మడిగి వాీరలచరణము 

లను గళ (త్రముగూడి పాశవనజలములఈ 

గడా; వర్షము వాంగ నాత్షైసురుండు, కా 2006 

తనమనోరథ ము లోల్లను ఫలించినయట్లు తలపోయుచుం దదుశదకముల. గొని 
భార్యను వంశంబు 1 వారిని స్నానము జేయించి మజీ తనోశీర్ష మందు 
జల్లుకొొనియె నంత $ సత్సలంబులు గంధపు పుష్పధూపాదికళములగు వాని 
వట్టి వేళ్ల ను జేర్చిశనట్టి పావనతమళీతలామృతముల $ ఖ్యాతమృగమ 

. దంబుం దులసీయు దర్శలు 4 తామవురలును 

సత్వగుణవృద్ధిదాన్న ౦బుం 4 జక్క. నొసంగి 

యింక? గలయువచారమ్ము శ కేమియు శ్ మ 
ము గనకుండ నారాధించెం /' బూజ్యమతేని, రోం 2087 

చ, ధరణిసు రేం ద్రుం డెంచె మది $ ఛామమయూ గ గ్రుమవోంధకూపకాం 
శరమునయందుం దె, లి తగు 1 నాకు రమాధిపురోడనుం, బరా ' 
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త్పరునకు నుండం జోటొసంగు 1 భవ్యమతుల్ దగి తర్థ రాశికిక్రా ,. 

శ్రరణములై న యం ఘ్రుల ర$జ_స్తతి నొప్పుమునింద్ర, ద కోటీతోన్, రం - 2055 

కలిగానొ సమాగమం బె, ట్టులు? చి శ్ మిదంచు లో? గశడుం బూనికమైం 

'దలపోన్సై నంత సుఖముగ, జలజాషిముఖుల్ భుజించి 4 సంతృప్రి ఫి తగన్. 'ర౨౪ 

తమతమవీఠమ్థుల నుండ మహీటేవ్రండు పద నాభునిం దనగే ౨. 

హమునకు వచ్చిన కరుణా, సమగ్రునిం జేరి తనదుశసాధ్వియు సుత్తులున్. ౪౩ 

తనరక్షణమున నొమ్నిను భనులును దన్ననుసరింద $ + జరణయుగము మే 

. శయనించువాయు తనయవిద్య చే మది మజొకలోకము మణమా త్రముననె. 

స్వప్నమున సృజించి. 4 సరగ నందుంబొెచ్చి చరియించు నట్టులీ $ జగముల నిజ 

మాయామనువోళ కు $ 'లేయెడం గన్సడం గల్పించి నీదగు1ఘనతరమగు - 

నాత్మ సత్తారూవ | శ మమరగా నందువెంబడిగం ట్రై వెశించి $ వణలు నట్టి 

. కాశ్వుతుండ నీవు మాకు దోర్శన 'మొసలితి; 

వంబుజాతు. భవత్క_థ 4 లాలకించు 

వారికిని సన్ను తించెడు 4 వారి కట్టు ee 
లర్బనమువేయు వారికి $ నాదరమున. ర 9092 

వ్రత శేతరసంవాదం, బతిశయముగ6 జేయువారి $ కభినందనస 

త్మృతిం దగులువారికిం గృవు మతి వెల్లుదు వీశ్ట సతము $ మహనీయగుణా! 

హృదయగతుండ వయ్య గర ములో వికీప్త మగు చేతస్పుగలమానవులకు: 

మిగుల దూరమున వ ్ టింతును. అహం కా రాదివ్యవహితుండవయ్యు శ్ర శ వణ 

క్ర ర్తనాదినే నివాస కులకు సమీావమునందే యుందును. మహాక్తా! . నీవ్రుశార్య 

శారణోపాధి నియామకు(డవు. చేవాద్యభిమానముగల జీవునకు. నప,కాళుం 

డవు. సంసారృప్రవ_ర్హకుడవు. దేహాద్యఖిమాన విరహితజీవతాదాత్త్యాపన్నుం 

డవు. అధ్యాత్మ “వేత్తలకు మోత్సదాతవు. ఇట్టినీకు నమస్కారములు. ర౮ జ 21)94 

వరమేశా! నీకును గింకరులము శానింపు మేమి$ కార్యము మేమి 

_త్తరుణమునం జేయందగునో, త్వరపడి చేయుదుము; నీదుశదర్శన మబ్చెన్ రో 

దాననె శ్లేశము లేవియు మానవులకుం గట్ట వింక 1 మాయాతీతా! 

యోనీరజాకు! యని యా, భూనిస్టర: వర్యుం డిట్లు 1 పాంగెడుభ_ కిన్. రోల. 

. విన్నవించిన నాలించి $ వేదవేద్యు. - 

డగుచుం బ్రణతా _ర్రిహరుండయి 1 యలరుకృష్ణుం. 

డలంతినవున్ష .ముఖాబ్దంబు $ నలర౭జేయ or eww eam 

నతని కరమారత్త కరమున $ నమరం గొనుచు, Xo Hr ee 9097: 
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చ. వలికె మహిసురేంద్ర! తమీపాదసరోరుహశేణురాజి ని 
ముల సకల ప్రవంచమయులః $ బూతము లై తగునట్లు చేయుచుం 

గలయం జరింతు రీమును లశఖండముదంబున నన్నులనాడి యి 
ప్రలరుచు వచ్చినారు నిను $ నాదృతిం జక్క నను గు హాంవంగన్. ౫౧ 2098 

ly 'ఉవతలును మేత్రంబులు, పావనతిర్ధములు భ_ కి 7 స్పర్శన పూజా 

నేవా దర్శనముల చె చే నేవారలు తము నొలుతు $ రలమిక్ వారిన్. oy 

క. చిరకాలమునకుం బావన్క,తరులుగ నొనరించు నవ్విోధంబగుళ_క్రిం 
బరంగట యెట్లన సాధూ, త్క_రదర్శనముననె యనుచు + దలయక్' వలయున్, 

చ. ధరణిసురుండు జన్మమున $ దక్కిన ప్రాణులలోన శ్రే, ప్థుడాం 

బరమతవంబుం దుప స్టియును $ 'చావనవిద్యయు నాయుపాసనా 

దరమును గల్లియున్న నింక 1 ధన్వతరుండని చెవ్చ నేల! యో 

కరములు రెండొ నాల్లొ కలీకాయము చక్క_(గలోం దలంచినన్. ౫౩ 2101 

క, తీతిసురకాయముకంచుల, మతిమద్వర।! ప్రి వీయము కాదు $ మహిత (శ్రుతినం 
తతిమయుండు వి ప్ర (డమరవి,తతిమయుం కను నే నటంచులదలయం దగ్ హామి, 

వనీ, ప్రతిమాదులందు నిశర్టరదృష్టియేగల్లి కుమతు లీవద్లతిలగూడ నెటు 
 బోలకయే వి ప్రగీసక్తమమూం_ర్లినె గురుడనై యాత్తనై $ పరయచున్న 

నావై ననూయ. మోనములందు. జొవ్చింతు. ర శ్చాదులందుం; జగరాచరాత్త 

కమగు సీవిశ్వంబుం $ గడయంగి దీనికి గారణములగు మపహాదాదిఫనమితి మన, 

"తే. యములుగా నెంచి మన్మయుం $ డగుతుతిసురుం 
డాద్భలిం గాంచు నితరు లోట్లరయ లేరు 

భ్రావ్యాణో_్తమ! యిష్పు డీ బ్రహూమునుల J 
శ్రద్ద నర్చింప్రమూా యెల్ల ,సమయములను, ౫౬. 2103 

క.. ఈరీతిం బూజించిన, నారాధన మద్ది మత్చి+యంబు నిజముగా 

భూరివిభూతుల నన్నే, యారాధించినను హర్ష 4 మది నాకిడునే? ౫౭ 2104 
చ, అనిహరి యానతీయంగ రమాధిపు నమ్మ్లునివర్యు ల ముదం 

బున మదినొక్క_రితిగనె + పోలం దలంచుచు సద్దతిం గనె౯; 

జనపతి యళ శ్రీ, హరిని $ సాధుమునీంద్రులం | బూజచేతం దృ 
వీని గనం జేసి ము _క్లిగనెం 1 చెప్పున భ _కిభరంబు వెంవునన్. ౫౮ . 2105 
1 “జీవా శేత్రాణి తీర్థాని దర్శనస్సర్శనార్చ మ, శె? పునంలి కాలేన తదవ్యర్హ్హ శ్రమేకయా. 9 

గీతి. అనిమూలము. 2 ర “బ్రాహ్మణో జన్మనా శ్రేయాక్ స సర్వేషాం ప్రాణి నా మిహ,తవసావిద్ద యా తుష్టా 
కిముదుత్భ లయాయుతః” 1 43. అని మూలము, “+ 
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వ, పరీయజ్జ్ఞనపాల కా! భ్ _కృవత్పలుండగు భగవంతుం జాయికువురకుం బ్రీతిగావించి 

వసీయీంచి స్వయంప్త ప మాణములగు శ్ తులకు బ బ్రృన్ఫ ర్తి తిప ప్ర కారం ' టింగించి 

వారట: :నాశాషనించి పొయెట్టకేలకుం దసివయనంబునజ్ నారు సెన్తుతింన ద్వార కానగ 

రంబున కరిగా నని తెలుప శుక యోగం దు ంగని రాజేంద్రుం డిట్లనియె, ౫౯ 

ఎనుబదియేడవయ ఛ్యాయము. 

-అ౮౦ శులి గీతలు. ఏతా 

మ. ధరణోనిర్ణరమని! బ్రహవిదులం $ దథ్యంబుగా నెన్ననీ 

ei 

వురువిఖ్యాతిని గాంచినాండవుగదా? $ యొక్క._ండు పృశ్నింప ని 

_త్తరుణం బు త్తమ మెద్దియన్న శ్ర తిసం$ తానంబు లేపద్లతిం 

బరికింపక౯్ గుణవృత్తులై యొసంగుంగా $ బ్రహం బని స్టైళ్ళమౌా. y 2107 

. కరము నిరుణంబు $ కార్య కారణముల, కది యతీతమె యగు $ నట్టి బృహ 

విష యమందు నవి చేవ త్తి నెట్లుగం గాంచె చెలుపవలయుం గరుణథచేటంగ నన. 

. విని శుక యోగి యిట్లనియె $ విశ్రుతకీ _ర్రిధురంధరా! తమిక౯ా 

వినందగుం దద్విధంబు హరి $ విశ(మునంగల జీవకోటి క్రొ 

యానం దగు నర్గభర్మములు + నట్టు లె కామము మోత.మన్న ఖ్యా 

తినిగని నాల్దు సంఖ్యందగి + దివ్యుములే" ఫురు వూర్థముల్ త్వరన్ ౧౮ 2109 

సిద్ధింప దనందగు 4 చి త్తమందుం దలంచి సృజియించె నెట్లన $ శీతిప! విషయ 

భగము సత్క_ర్యశములయను[్ధాన మాయాలోకభోగము $ నమలతమము 
నొప్పియుండెడు 4 క కై వల్యమను నివ్వాయాం జతుర్విధపురు! పార్థము లీల; 

నిన్ని సిద్ధింప బుశట్ధీం చి యములు మనగి ప్రాణము లను వే వేళ్ళం $ బరంగుచున్న 

| యాయుపాధ్ధుల సృజియుం=ెగనని యమెొటుంగ, నగు సరా పోపపాదనమందు రేక 

యున్న మోమార్థసృష్టియుసన్ను తముగ, నన్వయింపదు నిక్క మీాయదిమవహోత్మ! 

వేదములు రూ ఖ్యాదులసామౌద్వ ఫ్రత్తిని బవాబోధకములుగావు. వినను భగవ 
దుద్దిష్టంబగు నవవర్దసమన్వయంబున గ"ణవ్చ _త్రికల్చ్పనంబు క_ర్హవ్య మేయగు. జహా 

దజవాత్సా ఏర్సలత ణావృ తగ, తి గ పొంచి వివదీతాంళమును దొలంగించి యనుగతం 

బగం చిదర్ధ్భముమౌా త్రము మగ పొంచి యువనిషన న్మవోబాక్యములకు సమన 

యము సమేకార్పవలయు. ఈరీతీగా వేదములు నిర్షణబ హూమును బోధించె 

డిని. ఉవనిషత్తు లివ్విధముగ బ్ర హాపరములని యతీప్రా-వేనులగు మవోత్తులు 

సీదాంతము చేసిరి. కావున విత చాకుతర్కా నఖిని వేళమున నెవ్వాండు శ్ర శ వ 

ణాదులచే నీస్ సిద్ధాంతమును మనస్సున ధరించునో యతండు నిర "స్పదేవాద్యు.' 

పాధికుండై వపరమవదముం బ్రాపించునని పనికి మటియు నిట్లనియె. ౩ ' .211] 
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నారాయణమానిం ద్రు(డు, నారదముని కెలుంగందెలిపికన౯ా భువి నదియుకా 

నారాయణగీతం బను, పేరం బ్రఖ్యాతిం గాంచెం 4 బృథులార్థంచై. ౪ 2112 

బ్రితివోస మద్ది యిట సమ్మతం దె ల్చిద నీదు ప్ర,ళ్నశమండలికి నుదా 

హృతమైన సమాథానము, థీఆనా థా! యమరియుండుం $ జెవ్చెద నింకన్, ౪ 

వినుమా భ గవళ్చ)యుండెౌ, మునిపతి నారదుడు లోకముల గుమ్హరుచుకా 
దినమున నొక్క_ట నార్కాయణమునిపతిం గాంచు వెడ్క 4 నరిగం ర ద్యరగన్. 

. అతడు సనాతనుండు మహిీతాత్తుడు గానం దదీయదర్శనం 

బతులఫలం బొసంగునని 1 యాశ్రామ మాదృతిం జేర నందు భా 

రతమను వర్ష మందలి నరప్ర కరంమున. శిట్లు మేమ మ 
వ్రతొహత మౌవలక్షి యలోరం దగు నావిధమెంచుచు౯ మదిన్. ౫4 2115 

జ్జునము ధర్మళ మంబులు, నా నెగజెడు వానింూడి $ నారాయణు(డకొ 

మానీశుం డాకల్పముడ బూనిక( దపముప్పంజేయం $ బూని నియతిమై. ౬ 2116 

. పరమమౌనులు కలాశవగ్రామవాసులు తనచుట్టునుండ నుద్దామతేజ 

వువురంగా బదరి కా? శ్ర మమునం గనార్పుండి యున్న నా రాయణు స సన్ను తగుణుం 

గాంచి వందనములు ల్ గావించి యీాయర్ధ మే ప ప్రశ్నే చెయంగ గ్గ నెల్ల మునులు '' 

వినుచుండ నాత త రక్త $ విద్వరు? డిట్లని య్నువపం చెను; బూర్వగమున నొకప్పు 

.డల్ల జనలోకసంవాసు లె న వెద్ద, లకు సనందాది _బ్రాహాణు$లకు జరగిన 

యట్టిసం వాదమునె యిట 1 ననునదింతు, శ్ర ద గ్గ వినపయ్యే నారదశసంయమోం ద్ర | 

. సనక సనందముఖ్య ముని1స_త్సము లాపర చేష్టమాంనసం 

'బునం దలపోనీనంత నె సూప త్రై 5 తులుగా జనియించి న త్తవం 

బున నులిగాంచి యిం చ్చ యసోమూవాము నెల్ల వళీకఠరించి మిం 

'వినయళ మొప్బం గాం రల$నిద్ధతవ వస్వులు వార లొక్క_టన్. ౯ 21]8 

జరవీరి ద్రివావిచార, స్ఫురణంబున బ్ర బహూస త్, కీముగం బ ద్ర ఖ్యాతికా 

'. గర మొందినదాని నదే తరుణంబున న్య వుణ్యనామము లెల్లన్ ౯౮౪ 2119 

కనుగొని "శ్వతద్విపంబున నాప్పుతదీశుం జూడఠగబూని చనితి వం 

దునుగల భూసురవర్యుల, కనూనవాదంబు సాగ $ న త్తరుణమునన్. ౧౦ 2120 
శుుతులై లైకకంఠ్య మొ మొొందియె, యలిసుఖముగ నుండె నన్ను $ నడిగిననీవ్ర, 

్నాతతియుం బరివోరము సం, స్తుతముగఈ గ బ్ర; నవి చెవ్చుదు౯ా మునివరాన్ధ్ ౧౦ 

శ శ్రుతశీలతపస్సుల సము, లతిమాన్యులు స్వాయుం డరియు 3 నటుమధ్యముండ ౯ 

క్రిగల భేదము లెంచక, మతినెల్ల ర సములుంచు + మన్నించు మునుల్. ౧౦౪. 

పృవచనయోగ్యులు వార్వయ్యు వక్తగా నందునొకన $ నొప్పించి సభా 

..ఛవనమునం దక్కు-వారలు, సవిధిగ వినుచుండి ఆెంతొ$సహూజకరుణచేన్.. ౧౧ 
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: అపుడు సనందనుండు సన కాదులప్రృశ్నము లాలకించి యి. 

ట్లుపలిశె నుత్తేరంబుగ గ$డుంగడు శ్రద్ధయెసంగుచుండ న్వీ 
 యపరమశ కు లెల్లవెలేయకా మును దా సృజియించియున్న వి". 

న్ సవటలముక్- లయంబుతత్ + వారక తా నువనంవారించుచున్. ౧౧౪ -. 2124 

పరమాత్మ యోగనిద్రా, పరతకా శయనించియుండం $ ట్ర ళయాంతమున౯ా 
మరలం దన్ని శ్యాస్కోత్క_ర నిర్చతములగు శ్రుతిని కాయము లెల్లన్. ౧౨ 2195 
భగవత్చ )తిపాదిత వ్యాక్ళగణంబున నివ్వోధమున $ నావర మేశుం 
దగురీతి౯ బోధించెను జగతీశేం ద్రుండు నిద్రం$ జక్కంగ నొందన్. ౧౨2120, 

అనుజీవ్రలు స్తుతిపాళక్క జనులెల్ల నుషస్సుతఆీని * సన్ని ధిం జేరం. 
జని తత్పరా కృమాదిక్కమును దెల్పుచు మేలుకొలుపు 4 పోలికమిాజన్, ౧౩. 

అజిత! సరోోత్క-ర్ష 1 మావివ్మృరింపు మావిమ్మ_రింపుము సర్వళవిబుధవినుత 

పాద! యానందాది+వటల మా చ్భాదింవ గుణజాలనులను (1కొని చరాచ 

రాంగముల్ గల్లుజీ! వాళి వ్యాపించిన యలయవిద్యను వేగశపాలియం జేయు 
సర్భశ కులకును $ జక్క_ని యుద్చోధ మొనరించుచున్న నీీవేోమవహాత,! 

. యాత్త రూవముననె 1 యమ్హాయవళ మున, నుండ జేనికొనుచు $4 నురుతరంబు 

లై. చెలంగుచున్న 4 యైళ్యర్యుముల నెల్ల బడనీనట్టి లోకవతివి గావె? ౧౩౪ 

. పరమేశ! సృష్టిలోనుగం బరగౌడు కార్యంబు లవుడు 4 పరికించియెనీ . 

వురుమాయా యోగమున, నిరువమమగు నాత్మ వాంఛ $ నెట్ విహరింవన్, ౧౮ 

మనసున: గోరుదు వంతియ, యనంగాందగు. గాని వశుండ+వై దానికి నీ 

వును వర్షింప వటంచుక్కొ ఘనముగ బోధించు నిగమళకాండము లీళా! ౧౪ 

వికృతులగు ఘటాదులకుం, బ్రకృతిద్రవ్యమగు మృత్స్నశభవలయములు గ 

ల్లుకరణి నీజగములకు నృవికారమగు బ్రహ్యరూవవిధివలనం దుదిన్. ౧౮4 2181 

ఉత్పత్తి పళ యంబులుగలుగు. వివర్తాధ్యినానత్వమునం జేసి బ్రహాం బవికారం బె 

యగు. అట్లగుటం చేసీ బృహవశిష్టంబగు కారణమున జగదీళ్వరు లనుచు నిరూ 
పీంపంబడు నింద్ర ప్రముఖులెల్ల బ్రృహంబెకాని వెటుగాదని వరత _త్త (దర్శనకుళ 

. లులగు బుషులు మనంబున నిన్నే సర్వదా థ్యానించుచు వచనముల నిన్నే 

సన్ను తింతురు. భూమిమిందం దిరుగు మానవులు మృత్చాషాణేష్ట కాదులయం 
దు నెచ్చోటం బాదమువెట్టిన నద్దిభూమిపయిం బెట్టి నట్టిదేయగుంగదా. కావున 
నీవే సృజించినవారుగాన నెవ్వని బోధించిన నిన్నే బోధించిన ట్లగును. ౧౫ 2182 

వనజాతు! సర్భకారణ,తను బరమార్ధంబు నీవె 4 తత్త్వం బిదియే 
యని నిళ్చాయించి వండిత,జనములు లో కాళికలుషీజాల మడంచుచున్. ౧౫|| 

 వరమంబై. నిరవమమై, వరదానతవుము నౌభశవద్దివ్యకథో 



580 నీ 

ew 

ew 

శ తాండవకృ్ళష్థ భాగవతము [౪ 

త్క_ర వీయూప. సరిత్పతిం బరమాద్భతిం జొచ్చి దుకిఖీపాపవృజమున్, ౧౫౪ 

అచిరకాలముననె $ యవ్యయా! త్రిగుణమా ,యామృగీసున రకా! మహాత్మ! 

వావీకొనిరి మణీయు: 1 బరనువ్రూరోష!! నీదు కరుణం గనినవారు$ కాం త్రు సునీతి. 

పరమా! స స్వరూ పసంస్ఫురణంబు చే మనో ధర్యమ్థులనంబడం $ దగినయట్లి 

రాగాదుల మణ్ జరాప వృముఖంబులం గాలధర్మ ౦బులం + గడణశమోలు 

నిరసించి యవ్యయనిరువ పమానంచానుభవమైన “సేస్వరాశవమును భి 

నేవించు వారికిం $ జెప్పంగవలయునే పావదిగిఖంబులు $ పాయు ననుచు; 

. నీదుభ కి క్టిగల్లు 3 నృతతి జీవనసఫ,లత్య 'మెలమిం గాంచు 3 సత్వరముగ 

భి చేకయున్న క శ్యాసమాాత్ర మె గల్లు, తోలుతిత్తులట్లు శ తో౭చుచుండు. 

జననం బానరులకు ఫల్కజనకం బేరీతింగాదు $ సర్వ క్రియలు౯ 

గను నిష్టృలతేకా వారిక్కి ఘునభ_క్రియె కల్టియున్న తేగల్లు ఫలంబుల్. ౧౭ 2187 

. వైశ్వానరాగ్ని రూపంబున జళరానలభూతుండగు బ్రహంబుచే నథిష్టితంబగుట 
నుదరంబు బ్ర హ్హ మనంబడు., 'బుషిసంవదాయమారక్తంబులయం దెవ్వారు స్థూల 

దృష్టులగుదురో వా రుదరాలంబనంబగు మణి పూరకచ క శృస్థీతుండగు బ్రైహము 

నుపానింతురు. ఈస్టూలదృశులు శార్క_రాతులని శ్రు శు తులు వ వతిపాదించు రజి 
పిపొతదృష్టులగుట శార్క_ రాత్రు లనంబడుదురు. ఉవరము హృేదయావే వక్ష చే 

స్థూలంబగుట వీరు సూూలద ఎష్షులెరి. కూర్చళ బ్ద బము సూత్ష్మార్థమునం బ్ర, యోగింప 

బడు. హృదయస్థసూక్ష్యము'నే లక్షీకరించి. తీత్ప 9వేళంబుకొజకుం దొలుత నుద 
రస్థుండగు ట్ర హాము నుపానీంతురని యెటుంగందగు. ఆరుణులు సాయ ద్ధ్భృద 

యస్థంబయి హాక్షముప దహరము నుపాసీంతురు.నాడులు వరిసరంబు లనంఫుడు. 

వానిమార్షము పరిసరపద్ధతి యని విఖ్యాతంబు. అనంతా! యాహృదయమునుండి 

నీయువలబి స్థానము సుషుమాఖ్యం బై వరమంచె టై యుత్క్భృష్ట్మమె బ్యోతిర్ల యంబై 

మూర్లమునర బొదలు. మూలా థారమునుండి యారంభ మై హృదయమథ్యము 

నుండి. నిర్ణమించి బ బ్రహారంధ్రము నొందియుండు. ఆమార్షమునం బోయిన నీథా 
మము గననగును. ఆనీస్థానమునొందినవాకు మరల మృత్యుముఖంబునం బడి 
సంసారంబునొందరు. గూ 9188 

. ఆత్మనిర్మితంబు*లై న యు_త్తమమధ్య, మాధమంబు లగుచు + నమరి బవూువి 

ధముల నొప్పు కార్యథతనువులయం దుపొాదానకారణతం బ బ్ర+ేథమమునం దె. 

. కలిగియుండిన నప్ల గాం బ్ర వేశించినయట్టులు తోంచుచు $ నగ్ని నై జ 
ముగ దారతమ్యము. $a పగ లేకయుండియు దారువులకుం గలతారతమ్య 
ములుబట్టి తద్ధర్మశముల నెట్టులొందునో యట్టులె యాత్ర తృకృగతాకృతులను 
ననుకరించుచో చుటోయును చారతమ్యంబుః బ్ర బ కటింతువీప మోవరమపురువ. 



ర౭,] ద-శమస్క 0ధ ము. 581. 

ఆ. వితథములగు ,దేహశవితతియం దొప్పుచు, సత్యమగుచు మజీయు 1 శాశో(తంబు' .నగుచు. నిర్వి "వేషసమగుచు స సన్హాత్ర'మై యలరు నీస్వరూవ  మంబుజాశు! ౧౯ 
క. ఆ నిస్వరూపవర్యము, మానీళులు నిర రృలతమమానసు లీవాలో డ్ 

కానూనఫలముః బివుటిదా నాముషి. పి ఫలంబు$నం దనభిముఖుల్. ౧౬౯. మక 
ర కనుకనె 'యెటుంగ జూలుదు; 

రనభూ! నీజకర్మ్య ముల నుపార్టి ౦చిన సం 
హాననముల భో _కృహావం“ డ్ 
బున బురుషుండు వ _రృనమునం $ బొలుచుచునుండున్. ౧౯ 2142 

వ. న. ఎట్లనం గార్య కార ణావరణళూన్యుండై పురుషుండు సర్వళ_క్రి క్రిపరి వూర్హుండగు 
'నీయంశోముంబోలి వ ర్లించునని జీవుని తత్త _్త (మును బరిశోధించి విజ్ఞానసంవ త్తి 

“ఇలమవాత్తులు .నిగమో _కృసర్వక రార్చణవిషయము సంసారతావ నివారకము 
. నగుభవత్వాదారవిందముల నమ్మి మానవలోకమున నుపానీంతురు. ౨౦ 2148 

చ. దురవగ మాత్తత _త్త (మును స ధూతవమవోఘముంః జక్క. దెల్ప నీ 
లర తనువుల ధరించితివి 1 శాశ్షతశర దతావకీనస 
7. చ్చరిత నుహామృ తాంబునిధి ఫ్ సన్మ తీ మున్తి మహత్తర శ్ర వె 
“ “కరములు. వాస్ కొంద టీల $ ధన్యులు. ప్రాగ్దనివుణక్టిసంగతిన్. ౨౦౪ 2144 

క్ట ర, భవదనుల చరణవిస్ఫుట, భువన ప్ప భ వమ్ములందుం $ బొల్చిడు కలహం 
స వితతి: వడువునం దగుభ, కృ కవల సంగతి ద్యజించి + ఛామముల వెసన్..౨౧ 

క ఏ అమన కోరక్క యెపుడు భావద్బ_క్రిగోంయే యుందురు; లో 
. కపతీశా! నిన్నే భ,_కిరతచే ననుసరించి $ దృఢమగు వఫూన్మి_న్. ౨౧౮ 2146 
వ నిరతంబునేవింప సాధనంబై న యీబేహూ మాత తృసువృాత్చియసమముగానున్న ను 

హీతుండవై, వ్రీయుండవై “పరమాత్మ చె నీ వభిముఖుండ వై యున్నను భవద్భ 
కని "వదలి గోజీవోదుల వ వెం బ్రాక్కర, వాసనచే నుపలాలనంబు చేయుచు 
నాత త ఘాతుకులై. నీచళ కరముల ( దాల్బుచు భయసాం ద్రంబగు సంసారమునం 
బరిభ్రమింతురు.. వారిందలంచి దుక కఖంవవలనీయుండు. స్ో 2147 

క. !మునసును శ్రాణేంద్రియముల, ఘన యో గాభ్యాసమున నిశకామము నియమిం 
చిన మునులు హృదయకమలం,బున థ్యానము చేయు నిన్ను $భూతతతీళా[ ౨౨౪ 

*క, వైరులు సంస్తరణంబును సారస సనే తేలును భ్రోేగికస త్త త్రమ! భోగం 
చేరీతిం దగునట్టులు, గా రంజిలు నీఫోజంబుం $ గాంచుచుం బ్రతిన్. ౨౩ 2140 

క 1అనురాగంబున నేవింవనుగట్టరి మెము సమతం 4 బాటించి న్ ద 
. రృనమున నీయనుకంపం,గని । సవుతంగాంచి ఫూర్వశకర్మ ఫలముగన్. ౨౩ - 2150 

పు శక టన్లి శ్రీయ ఉరగేంద దృఫోగభుజదండవివ _క్రధియళి” అని మూభము, 
శౌం-భాగ_79 



తం2 

క్ష, 

" శర! సృష్టి కం బూర్వం బే, వరంగెడు నిను దేవదేవు 1 బరమపురుషునిన్. ౨౩ 
నీ, 

శ్రీ తాండ వకృష్ణ భా గవతము [అ 

నిరుషమ భీ వత్స దాంబుజ, మరందముం గోలితిమి; సీమ_స్తజగదరీ 

సృష్టికి బిదప నేేయిలయబుట్టి చచ్చుచు నుండువాం డెని(థి | నోమవాత్త :. నిను నెలుంగంజాలు $ నీవలననె బహా జనియించిన పిదవ $ వనజభ వుని ననుసరించియె కాచె $ యా థ్యాత్మి కాధిడై వికబేవతౌఘంబు $ వెలసె; నవల 
భూతగణంబులు 1 పు ప్రై; నీసర్గంబు నుపసంహారించి నీవాక్క_ మొగిని 

. యోగనిద్ర? బూని $ యున్న స్ట స్థూలంబు 
_ఆనంగ6 బజెడు నంబరాదు ల్లు 

.. గూత్ముములను ఖ్యాతి 4 శోభిల్లు మహదాదు 

_ లొ 

లా రాళ్ల 

లండగి యుండుంగా డె $ యఖిలనాథ! ౨౩౮ 2152 
'సదసత్తులచే నారబంబగు శొరీరంబును, దానికి నిమి తృభూతంబగు శాల , వైవమ్యుంబు, మట్ యింద్రియ ప్రాణాదులు జ్ఞావకంబగు శాస్త్రంబును లేక ణా యుండె. సృష్టికిం బిదవణగలిగి దేవోద్యుపాధికృతాంతరము లై కాలవశంబున 
మలినన త్త గ్షములగు వానికి భ గ వద్దాన సామర్థ్యంబు లేదని యెటుంగవలయు, 

ay (వళయకాలంబున బహ్వాంతరంబు లేదనియు నప్పుడును సాధనాభావమున 'ఖ గవజ్జానసామర్థ్యంబు లేదు. కావున ద్వ దెకళరణత్వమ్థున, శ్ర వకీ _క్సనాదుల 
వేత భ _కియే సుకరమని యెటుుగుట లతెజుంగు ఇట్టులుండ బుద్ధ్యాదిసంరుద్ధుండ నగునే నెక్కడ? అపారమగుభగవ నృహ_త్స్వ మెక్క_డ? వర్ణింప నేర్తనే.' ౨౪ 

. తలం నస్త్సయి + వెలయు జగంబున కుత్ప_త్తిగలిెగ నంకచాగి వచింతు - వైశేషికులు; మణీ $ ద్రివ్యాసత్తగుం గాన నదియె యుత్పత్తియా $ ననియ, స శై యగు నిరువదియొకం 4 డగు భేదములందగు నట్టిదుగిఖమునకు + నరయ భ(ంస మే మోశకశ్షమనియు వోచింత్రు నై యాయికు; లాత్త స్వరూవ మేయ్యద్ది భేద 
. ఘటితమగు నండ్ర్రు సాంఖ్య లు; $ కర్మఫలము 
లను గుటీంచినవ్యవవోర గ మనత మనంగం 
దగదు సత్యంచె యనుదురు $ త _క్రే( విదుల 
వలె నటించెడు మీమాంసీకులు సతంబు. ౨౦౮ 2154 , చెర! యారో పిత భ్రాంతు $ లై వలువురు 
వివిధరితులం దత్త గంబు + వెల్లడింతు 
రంతె కా కువచేశింతు ? రఖల వేద 
విదులు వారయ్యు భ్ర్రాంతిచే $f వెల్హులగుచు. ౨౫ , 2] . 'పురుషుండు శత్రీగుణమయు డనం బరలగౌడు 'భేదంబు నిన్ను6 + బరమేళంఠుగా నరయని యజ్ఞానమునకా నిరంతరం బుండుటనె య$నింద్యచరి శ్రా! ౨౫ 2150 



౮౭ీ.] దశమస్క౦ంధము, ర్ర్రిక్ర 

cir 

ఈ 

. అల యజ్ఞానంబున కవల నిస్పంగుండు జ్ఞానీభాసురుడును నై 

వెలనెడు నీయందో వా,రలదైన యబోధమే యకరయం జెల్లదుగా! ౨౫ 2157 

. మానాయశా! మనోకమాత్ర విలసీత మై తి త్రిగుణాత్తకంబయి క తగు పవంచ 

మిది శాస్త్రరితిగా $ నెన్న చ త్తయ్యు నీపధిష్టానమె 1 నెలకొనుటను 

సత్తు గాం దోంచు నీీజగ "మొక్క_ంజే కాదు వరికించిమూచినం ఫబురుషుం డట్ట 

వాండగు; నాత త విద్వర్యులు భో _కృఖో గ్యాత్మ కంబగు విశ్య్వమంతయు. * బర 

. మాత్మరూపముననె + యాత్మ కార్యం బౌట్కనాత్తునకు నభిన్న శవా నటంచు 
బలుకుచుం దు వా రపాదాన కారణం, బాత్త యాటం జక్క $ నరసీ యరసి. 

. కనకము నారవారలు వికారము దానిక్ం సుడలాద్రికు 

బనుచు నెజబుంగువార వీది $ వోటక మెట్లిగు నంచు బాబివై 

వను మదినెంతురే యటులె 4 భవ్యతమాతే, కృతంబు విశ్వమే 

యని యొణుంగం దగు౯ా గనుక $ నయ్యది యెన్న (గ నాత్మ రూపమా... ౨౬ 

._. ఆత తృకృతం బను ప వ్ర విష్టంబునగు విశ (౦ బాత్మ రూపం బనుటకు సంశయంబు లేదు. 

సకరేభూతసంవాస్తుండని 'నిన్నా రాంధించువారు మృత్యువును "లెకగొనక, 

మృత్యువు శీర్ణంబునం బాదంబు నిడుదురు. ౨౬ 2160 

నీయందు విముఖులై నిన్నె అుంగంగ లేని యట్టియభ కుల $ నఖలకాస్త్ర 
విదులనై నను బళువిసరంబుదితి భ వద్వెద వాక్కు_నం $ బట్టి కట్టి 

వైతువు; సక లేశ! $ భ దృసౌహృదము నీవ మైభలభారలో. గ పౌవనతను 

దమకు నన్యులకు న;తారతము గావిం త్ర శ్రీనికేతన ! స్వతశస్పిద్ధమైన 

జ్ఞానవిలసితుండవు 4 కాన నీవింద్రియ 

సముదయముల బంధనము గనకయె 

యున్న బ్రాణికోటి 5 శెన్న నింద్రియశ క్తు 
లకుం బ్రవృ త్తిం గూర్తును కద సతము! ౨౬౪ . 2161 

అవిధ్యాసంవృతు లై యిం ద్రాదిదేవో త్ర త్రములును, విశ్వంబులను బుట్రంచు బ్రహ 

ప (సృముఖులును నీచే నియమింపబడిన స్తానంబుల నధివనించి నీవలని భయం 

బున స్వల్ప రాజ్యాధిపతు లఖిలతీ.తిపాలునకుంబో లె భ వదాజ్ఞాపాలన రూపం 

బగు బలిని సమర్పించి ముర్వ్వలోక కవాసులు తమకొసంగిన హవ్యకవ్యాదిరూప 

మగు బలిని భుజింతు?3. నిత్యము కుండ నగునోమవోత్తా ! మాయాతీతుండవై 

నిస్పంగుండవగు నీవ” ప్రకృతిం గనాడి. విహరింప నలంపుంగొన్న యవుడు' నీ 

యీతణలేశంబున నుదయించిన కర ములంగూడి స్థిరచర దేవో శ్రయులగు 

ప్రాణులు క నంబడుదురు. పరమకారుణకుండవై యాకాళంబుాతి "సర్యసముం 

వ్ శూన్యతుల్యుండ వై యచాజ్తానసగోచరుండవ్చు నగు నీకు స్పఫర భదంబు 



| తీరక న్ఫీ 

నీ, 

శ తాండవకృష్ణ భాగవతము Te 

గలుగదు. కాళ్వతా ! పరమాక్తా! యనంతులు నిత్యులు సర్వగత్రులును' జీవు 
లగుదురేని వారందబటు సములగుటంబెని శాస్థృత సంగతేము "కాని నీకు 

దన్నియమనంబు కలుగకయుండుం గాని వెబువిధంబునం జెలంగు. ఉపాధి 
'రాూరూగంబున జీవాఖ్యము యద్వి కార ప్రాయంబగు నెయ్యది సమము తెలిసీత్రి 

మని తలంచువారి కెయ్యది జ్ఞాతదోషశ్రవణమున నవిజ్ఞాతీమునగు నయ్యది 
కారణత్వంబు వదలక యాత్మవికారంబునకు నియామకంబగు, జన్నములేని 

వపకృళతికిం బురుషునకు సంయు_కృంబులగు నా రెండింటికి జీవరూవమున నుత్స తి 

ఘటింవదు. మణీ యిత రేతరాథ్యాసమునం బకృతి నిమి_త్సముకాంగాం బురుషుం 
డుపాదానంబుగా6గా జలమును వా యువునుగూడిన జలముల బృ సదములు 

కలుగుచందమున సోపాధికజన్నంబు సంఘటించు. కావునం చేనియతల్రో సకలపుబ్చ 

రసము లెట్లో యట్లు సుషు _పిపళయంబులందును, సముద్రమున నదులవలె 
ము_క్రిదళయందును నిరుపాధికుడవగు నీలో నాజీవులు బహువిధ కార్య కార 
కోపాధులతో లయింతురు. వ౧ 9162 

ట్టి జీశ్రలయందు 1 నీతుంవం దగియున్న మాయా భృమంబును మదిని చజలీనీ | 

మతిమంతులగు వార $ లతిశయభ వనివ ర్హకుుడవౌ నీవయిం దగినయటు 

గా ననుస్యూతనూ 1 ఘనతరభానము గల్లియుందురు; చేవ! $ శాంత! నీదు 
భ్రూభంగరూవమై 1 పొలిచి శీతోప్లవర్ష ములను నేమి త్రశయమునం దగుచూ 

. వత్సరాత్మకమయి $ వణులు కాలము నిన్ను 

నా శ్ర యింపకున్న $$ యలసులశే భ 

వమృతిభ యము గూర్చు 4 వారక యటుగాన 

నిన్ను ననుసరించు $ సన్ను తులకు 3 

భవభయ మేరీతిం దగ్కు జవమున బరుగిడుచు నంగ$సమీతిం బాణా 

9 వరుసౌల్చిన యట్టిమునివరులకే మనసు సుంత 4 నిలుపందగనిదా! 3౨2164 

2168 

. అలిశయచంచలంబయిన ీ యట్రమన స్తురగంబు న్మిగ్మహ్ం 

చి తమవళంబునకొ నిలువత చేయలో సద్దురుపాద నేవయే 

హితమగు; దానిని౯ వదల్రయే మణి యొక్క_యుపాయ మెన్న సం 
తతము గడంగువార లుచీతంబగు మార్లముగాన కారు లై. 39 2165 

పలువిధములై న వ్యసనంబుల నాకులులగుచు నౌక $ బొంకముగా న 

వ్వలిదరిం చేర్చాడు నెర్చున, నల రెడు నాకర్ష 'థారు6 $ డలవడకున్న న్, 33 

. ఓడలోని వణిజు $4 లుదధి నెన్విధమునం 

బడుదు రళ్లై భూరభ వసము ద్ర, 
మందు బడుదు రనుట 1 సందేహ మన నేల? 

నిశ్చయముగం బడి ము1నింగి చుడుదురు. 3 క a7 



శశీ .] దళమస్క౦థము. ర్రేర్ 

నీ. పరమేశ! నిను భ క్రి భజియించువారల కాత భూతు(డవయి 9 యఖిలరూవ 
ముల దగు నానందీమా_ర్రివై తగిన నీవుండ దుచ్చములన $ నొప్పుపుత్త 
దారాంగమందిర 4 ధనబంధు భూమిసుఖాదుల ఫలమేమి + యనుచు నిరువ 
మానంబు గాం దగు $ మహా తార్థసుఖమును దెలియక సుంతయు $ ఫలము లేని 

. యటికాంతొసవాయ సుఖా విం గోరి 
ఈ లాయే 

యద్ది మాయామయంబని $ యరయ లేక 

సంచరించెడు వారికి $ సర్వలోక 

'సుఖద! నీరూవమే సర్వ$సుఖము లొసం. 36 2168 

. ప్రుకృతిసంబంధ తిరోహితం చై నిరస్తాసామాస్య జ్ఞానె ళ్వర్వ్య పృముఖంబు నగు 
-భ వత్స షరావంబు వెన్నిధివలే నుండ జనులకు నీలోకమున నర్ధ కొమములలో 
నెద్దిస్తుఖంబు గట్రింవంగ లదు? సర్వసుఖాస్పదంబు నీరూపం బని యొటుంగు మును 

..లహంకారమును ద్యజించి నిర లభ వత్పాదారవిందద్భంద్భంబు చి _తవీభంబునం 

జేర్చి యాత్తపాదోదకంబు లోకపావనంబుగాంగ నలరుచుం బరమపావనతీర్ల 
॥ యి 

. యాత్రలు సత్సంగతులు గావించుచుం బురుషులకు విపెక థై ర్యతమాదుల 

సారము నపహరించు గృహముల పై 6 బ్రీతి నునుపకుందురు. 3౫ 2169 

. అనుపమసుఖస్వరూపు(డ, వనఘుడ వఖిలాత్మవునయి ) యలరెడు నీవై. 
న నొకపరి మనసు నిల్చిన మనుజులె సంసారస క్షి $ మానుదురుగదా! 3౫౪4 

.. సామాన్యు లిట్టులె న, గామంబుల మానియున్న $ ఘనుల విషయ మిం 
శేమని తలంపంజను? నీదా మహీమము నెన్నందర మె) యఖిలాండపతీ! 5౬ 

. సదుత్సన్నంబగుటంజేసి యీవిశ్వము స్పత్తగు నన్న చోం దర్శ_మునం గార్య 
కారణములకు "భేదము నిర్లేశముననే సంభవించు కతన నాయు_క్షిఫలింపదు. 
కావున విశ ప్షమునకు సదాత్తే తంబు సాధింప నళ కర్టంబగు కార్య కారణా భేదము 
సాధింపం దగకయున్నను వాని భేద ప్రతి మేధము సాధింతుమన్నను గొన్ని కార్య 
కారణముల విషయమున నయ్యదియు. బొసంగదు, రజ్ఞుసర్పజ్ఞానమునందు గుణ 

ముపాదాన కారణముగాంగల సర్పము మిథ్యయగుట స్పష్ట్రంబగు. ఈవిషయము 
. నందు6 గేవలము గుణమే కారణము కాదనియు, నవిద్యాసంయుతగుణ మె 

కారణంబగుననియు దానిచేత నట్టిది వస్తువు గానందున నందుమిథ్యాత్వ ముప 
వన్నమగు నన్న నిందు నవిద్యాయు_కృమగు స త్తే యుపాదానముగావున నట్టి 
యుభ య యోగి కారణము కార్యమునకు స్యాత, త(మును గావింపంజాలదు. 

అట్టవ స్తుశునకుం గారణత్వమును, దాని కార్యములకు నర్ధ క్రి యా కారిత్వము 
ననునీ రెండు నంధపరంపరాన్యాయము ననుసరించి లోకవ్యవవారముకొణు శేర్చ 
డన (బౌంతివలనం గలుగును. మహాత్మా! నీవదవాక్కు_. కర్మజడులగు వారికి 

; సే బవాువృత్తుల శాంతిని గలించుచుండు, 3౬ . 2172, 



గ 
596 శ, కాండవకృష్ణభాగవతేము {అ 

నీ భూతోళ! సృష్టికి $ బూర్వము వ్రళయమునకు? దరువాతం గశనంబడకున్న 

యట్టి. విశ్వంబిద్ది +? యంతరమునను మిథ్యాభూతమయ్యు నాఠత్తవయి కేవ 

లుండవగు నీయందు 5 గడయగి తలంవం బ్రితీతిమా త్ర మె యను$రీతిం దోంచు 

ననుట యథార్థ మాం 1 గనుక మృ దాది కార్యము లెనట్టి ఘీటాదు లెట్లా 

ల్, 

. యట్టులే బ్రహాకార్యము 1 లైన యంబ 
రానిలాదులు నామమాత్ర క సార 

ములె గనుక మృ_త్రికాదుల $ పోల్కి_నందు 

నిందు ద్రైహ్మంచె సత్యవమౌ 4 నిందిరేశ! 3ey , 2108 

ఈవిశ మెల్ల వితథ మనో విలసనమా త్ర, మనంజీనుం గద రాజూ! 

యీవిళ్య మె. సత్యంబన్కియువారు తలంతు రజ్జు? లే వారెల్లన్. ౩౭ 21/4 

వార లవిద్య్వాంసులె యని, సారవమతుల్ నిర్ణయింపలీజాలుదు రభ వా! 

భూరిభ వస్తాయావ్యా,పారమున నవిద్య చవిలి క బడలువజుపంగన్. 3౭ 2175 

తనువువయి నవయవములపుయిని నాత్తాథ్యాస మొలయ $ నెసగౌడు తద్ధ 

ర్యృనికర 'మొ౦ది యనంతర,మున నానందాదిగుణసమూహము లెల్లన్, 3 ౭4 2176 

. ఆవరింపంబడంగ 4 నంత జీవుడు భవుసాగరమున మునుగు $ సకలలోక 
పాలశా! మవహాను+భావ! నీవన్ననో, కాళ్వ తై కవిభవీశాలి వగుచు. 3౭4 2177 

కాకోదరవర్యము నిర్గొకమువలె నట్టిమాయ 1! పొడవడంగంగా 
'నేకరణించేయం దగున,శ్టే కడంగి యొనర్చియుందు $ వెంత" సుఖముగన్. 3౮ 

అవరిమి లై శ సరు $ హర్ష ర మొవ్పంగ నష్టసంఖ్యాగుణిత మ్మృహెశశ్వర్యయు క్రి క్రి 

నలరుదు; వోబెవ 1 యతివర్యులును హృద్దతని కామకామ వాశసనల నెల్ల ' 

బూని నిర్హూలింవ రేని వారికి నీవు హృదయగతుండవై 4 యెసగియు గళ 
మందున్న మణి నున్నశయట్టు లెంచనివాని కదియెట్లొ యట్టులే $ యరయ దుర్గ 

. భుండవు; స ర్వేళ్వ రేళ్వర! 5 భూతనాథ!, యిం ద్రియంబులతృప్రినే 4 యెంచువారి 
ఆవ్విధిని దవ్చివోనట్టమృత్యువునను, ద్వత్పచారాధనము చేయతలడ్రలొనమి. 

. ఇహవరంబులయందు దుకఖమే కలుగుంగాని సుఖలేళంబులేదు. పడ్డ్యుతైశ్వర్య 
మహితా! భవదియవిజ్ఞానముగలవాండు సకల కరప ర్యపఫలవ న్రే దాతవగు నీమూల 

మున లభించిన ప్రాక్పుణ్యపాపఫలములగు సుఖదోకిఖముంను దేవాభీమాను 
లగు వారికింగ చ్లెడు విధినివేధచోదనల ననుసంధింపండు. 5౯ 2180 

. ప్రతియుగమందు నీ వెలమి $ భ కులకుం దెలియంగంజేయు న 
వ్ర ద్రేతిమమహార్థము౯ సుజన$రాజిని జక్కంగయ గొల్చి పాంది సం 
రకము నుతించు మానవుల 1 ధన్వతమంబులం గీ రనంబుల౯్ 
శ శ్రీ తివుటశర్మదంబులను $ జోద్యముగా విని నీవు వారికిన్, 3౯ 2181 



౮౭.] దశమస్క౦ధ ము, 587 

బొ 

oa 

అపవర్షగతివే యదుగువు. దేవాదిదేవా! యు త్తరో_త్రరదశగుణ సప్యావరణ సం 

యుతేంబులగు బ్ర వ్యిండజాలంబులు నభంబునం బరాగములచందంబునం గాల 

చ క ,0బునం దసరోవలం జరింప నలరునీయంతమును ,బ వాదులును ' బరికింప 

నేరరు. బ్రతరుల ప్ప పస్తావ మింక నేల! వర మెళ్య రా! యప స స్తువగు నీయంతము 

ననంతత్వంబు నప? పరికింపం జూలవు. ఈరీతి సగుణవతీ.మున - సుణానంతత్వంబు, 

నిర్హుణపతుంబున నగోచరత్వంబును పాతువులగుట వేదంబులు తేది న్ననా 

మున నవధిభూతుండవగు నీయందు. బర్యువసన్నంబు లై ఆాత్పర్యవృ_త్తిచే 

నీయందు ఫలించునని శెలివెడునని శెలిపిన నాయాత్మానుశాసనము నాలకించి 

సన కాదిసిద్దు లెల్ల నాత్మ గతిం దెలిసి సనందనుండు బ బ్రవ్యవిద్వర్యుండని విశ్వసించి 

యామొనివరుం బూజించి రంత. ౮౨ 
9182 

. ఆసనాతనసన్లును $ లీసరణిని, సకల వెదపురాణ సంస్థ మతిగోప్య 

మునగు సారంబు నుద్ధ రించిన విధ మిది, యనుచు వచియించి నారదశమునిని గాంచి. 

, మునివరా! మర రస మూవహమునకుం గామభంజనంబయి నిరుుపమమునై న 

యాత్తొనుశాసనం 1 బనుదీని శ్రద్ధమై గ్ర హియించి తోంచినశగతి జగతిని 

దిరుగు మూ యని తనీగురు సహశింప క విని కృతకృత్వుండై $ ఘనత రార్థ 

మును దానిం బూన్మి_మై + మనసున గృ హియించి నికి లెంద్రి, యుండయి!నిరే లవ్ర 

.'తపరుండయి యొప్పు గానారేదమునివరుండు 

తనదు గురువర్యుం డయి మవోగత త్త త్త పె త్త 

యైన నారాయణమునికి $ నంజలి సఘుటి 

యించి మనమున శ్రీహరి  నెంచిభ_క్తి. ౮౪౫ 2184 

 సర్వభూ కాభ యార్థంబు క సత్వమూ ర రులను ధరించుచు సత్కీ_ మూలను జెలంగు 

కృష పపరమాత్మే "శ్ర నమోస్కృృతు లొనర్హు ననుచు 
నారాయణముని శఛమ్యతతి నెల్ల 

మనసునం చాపము గదురం,గను వీడ-ని వ్యాసమాని$ కాంతుని యుటజం 

బునకుం జను దెంచి భ వ్యా, సనముఖములం బూజితుండయి 4 చక్కని (బు బ్రుస్వై 

. కూరుచుండి భ_కీ క) నారాయణమునీందు, దు,, డాదరమునం దెలిపిశనట్టి విషయ 

మింతయేని వదల? "శీ వివరించె మా, జనకుసన్ని థానుమున నృ ఐం ద్ర! ర౮ 

బ్రయసన్టిది యిట్టులే $ యెన్నంగ ననుచు నిస్టశింపంగా రాక $ తేజరిల్లు 

బ్ర హమ్మునందు నేకభంగిగా శ్రుతి ప్రవ ్ రించునో యనుచు బబ బ్రన్నించినట్టి 

నీకు సీ శ్రుతివాక్యశనిచయ ము ఏ త్
రరముగ "వచియించినాండ; నవ్వాడు

 విశ్వ 

ములకు పనికి జన్మ శీముల స్థిరిలయములః గ _రృవ్య మెంచునో 
$ కరుణ 'నెవ్వం 

, డవ్విధిం జక్క సాపించి! యట్టివ
ిశ ఏ, ములకు జన నస్థితిలయములలవడు. నటు 

_లొనరుచునొ మాయకు బురుశషునకు 'నెవ్వం డీశ్వరుండగు నట్టిస! ర్వేశు హరిని. 



తరత శ్రి తెండవళకృస్మభాగవతము బా 

ee 

. త్రిగుణసంవృతుండయి స్ట దీవించి వై “కారం. 

ల 

నమవాత్తుండు జీవునితోం బ్ర వేశించి భో గస్థానంబులగు శోరీరమ్ములం బుట్టించి 

పాలించునో, నిదురించు పుషషుయ శరీరముం బోలె నెవ్వనింబొంది జీవుండు 

కార్య కారణలతుణం టై న యవిద్యం బాయునో, యప ప్రచ్యుతస్వరాపావస్థాన 

మున మాయను నిరసించు భయనివ_ర్హకు' శ్రీహరి నెల్లప్పుడు థ్యానింంవలయు 

నని శుక యోగీంద్రుండు తెల్పిన విని పరీమీన్న లేంద్రు దు,౦ డిట్లనియె. ౫౦ 2189 

ఎనుబ చెనిమిదవనయ థ్యా య ము... 

-ఆఅిథి విస్ణుభక్తీ క్రిమావోత త్రము, థఏఆా- : 

మునినర్య విషయభోగము, లను మానిన శివుని గొల్చి 1 లలిస సురచనుజుల్ 

మనుజులు ధనవంతులుగాం గనంబడుదురు గాని లక్ష్మీ కాంతుని హరినిన్. జస 

'నేవించువార లవ్విథిం గావలవదె యట్టిరితిం శ గనంబడ ' దెందుకొ 

భావింవం గారణం బెదిియో వరుసం దెలుపవయ్య. 1 రయోాంగీం దృ! కృషన్. థి 

తలపోయంగా విగూద్దస్గభావముగల ప్రభువుల సేవించు $ ప్రజల కెల్ల 

నట్టివిరుద్దవలావళ గలుగు నీవిషయంమనక నాకుం 1 ెద్దసంది. 
యంబు గచ్రెడునని 1 యడిగిన. నావరీశ్నీన పీపతిం. గాంచి ఫ్ చి త్తమలర. ' 
శుకయోగి యిట్లను 4 టో ణీశ చంద్రమా! వుండెన్న లా న వే న్ వృతుంఢర్పు 

నా 
గ ॥ 

"జే | | స్మ 9 
a 1 జ 2 లా ॥ / ల 

. 

కమునః దైజస మనం$ గా ముటీయును 

2 చామస మనగం ద్రివోధములుంగాం దగు నవాం 
. కారములను దాను 4 గనుచు నెపుడు. 3 . 2192 
అలథను చి లింగం డనంగాం గలుగు. నహంకారమున వికారము అవియుం 

'వెలంగుం బహలుగ ననుచుం, బలుకుదు రారో త్పములు స్వభావ మెటులసటన్స్ 

'సుంత వికారోపాధికు, నంతికమును చేరి కొల * నద్దానికి నీ 

డెంతయునగు విభ వంబుల, సంతతిగతి నతయు పాందతజాలు మహీశా! ల 

. హరియన నిర్ణుణుండు పరురేదై తగు మాయకు, సామీభూతుం డీ . | (లన 

5] గరుండయి యెల్ల వేళలను 1 $ సర్వము? దా గనుచుండుం గాని శ్రీ 

పొరి నతని౯ భబించునతం $ డట్టులె: నిర్టణుం డౌ 'నటంచునో "7:౫ # 
ధరణిపతీం ద! నెమ్మదిని $ దప్పక యొన్నుము తత్త్వ మిద్దియే, ౫. 2195 

. మునుపు భవర్సితామవాు(డు 4 భూతదయాగుణశాలి ధర్మా . 

:జనుపమసత్సలం చిజెడశనాహయ మేధమఖంబు వూర్లతం 
గనిన యనంతరంబున నీకామ ముదంబును భ_క్రియుం దగం 

గను భగవత్సుధర్మములం $ గర్జయుగం .బొగిం దృ్సి షీ నొందంగన్, x4. 2196 
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నే, ఆలకించుచుం'బరమాత్తు $ నచ్చుతు పారి 

గాంచి. యోవిషయంచె వ పగశ్నించె నరుల 

శెల్ల నిశ "శృ 9 యసంబుల కే 'నెలమింగనార్చ 

- యదుకులరబున జనియించోనట్టి పారియు. ౬౪ 2107 

ఖా 

. తనునేవించెడు ధర్మ రాజునకు నోర్థం బద్ది ఫూర్ణంబుగాం 

గను దెల్బం దలపోనీ వ్రీతుండయి లోగకస్వామి తానౌాట ని 

ట్రని బోధించె; యుధిక్వి ర! వినుము నే $ నత్యంతమోదం బచె 
వ్షనిమై బర్వలంజేయం బూనుదునొా యాశభ క్తార్ధ సంతానమున్. ey 2198 

. తొ -లుదొ లక్ హరియింతుంజామ్మ! వరునక్షా $. దుకిఖంబు వెంటకా వెతల్ 

గలుగకా నిర్ధనుతై న భ కుల గనం$గా బంధువుల్ మానుచు౯ా 

దొలంగం ద్రోయుదు; రంత వారలును దోకడో నర్భముంగోరి వ 

“ర్హిలంగాయ మనియు యత్నే మెల్ల జెడయగా ; దీనత్యేముం ఖై చె ఫొనన్. ౮౪ 9199 

. విత్త మిదెట్టి దంచు మది $ వే తలపోయుదు రంతలోన నే 

యు 'త్రమమామశకానుచరు $ లొ చ్చెడుచోటికి బోవంజేనీ యే 
యు “త్తలపాటుగబ్దనటు 1 లొవ్వ్చుగంజేయును నాయను గృహం 

“వ త్రటీ భకమెరి, దృఢ+మై ధనసంగతి మానం చేనెడున్. ౯ 2200 

._ తరువాతం జిన్నాత్రము, పరమము సూత్తంబు సత్తు $ భాస్వరతమము౯ 
'మరణవిరపాతమునగు న్యా పరత త్త త్తషము నన్ను గొల్వం + బాల్పడుదురుగా! 
నను నెజటుంగుదు 'రారాధ్యుని, గను రాజా! భ_క్షగోష్టిం + గనువారలు న 

న్ననయము భజింవ నేర్తురు మనుజులు సామాన్యులు నను 4 మాథవు నభవున్. 

"తెలియంగ నేరశే యా రుల మున్హుచు నితరనిర్ణకరుల. నేవివం 

దలపోయుదు రిదియీ యిటం గలత త్త (ము ద్రవ్యనుందురోగం యాస క్రిన్. 

. అతరసు థాళనాధివుల 1 నెంతయుభ కిని గొల్చి లీఘ్ల 

(గ తిముముదంబునం దగుసు$పరుషలమూాలమున౯ న దృభో 

గకతిని గాంచి మ రత్రీలుచు $ గ రషమునక్ వరచామ-రాళినీ౯ 

' 'మతులందలంవ ఇంతా యవీమానము గూ దురు వారి కోన్ఫపా.!. ౧౧ 2204 

. అనియిటు కృషవ్ణమూి 5] మ1నాత్మ జు సంశయముల్ దొలంగు న 

ట్రనువమత త్త _త్త్వముం దెలివె $ నంచు వచించి మవామునీం దుండి 

ట్రని మజీయుక౯ వచించెం గమీలాసనళ ౦కరవిష్ణుముఖ్యు ల 

మనుజపరా! శవీంవం గృహామైకొనం గావంగ నీశ్వరుల్ సుమోా!. ౧౧4 2205 

. హరుడు విరించి వేగముగ 1 నాద్వయముం గలిగించునట్టు లా 

హారి యొనరింపం డీవిషయ$మై తగియున్న పురాణగాథ నా 
తాం-భాగ ల 
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దరమున నేవచింతు; మును 1 దారుణకర్ముండు దుస్ట్రచిత్తుం డా 
కరుడు వృకాఖ్యుం డొక్క_రుం డోసంగెడువూన్కి. దపంబు నెం చాన్, 

క. మనమున దపంబున కీశరుం డనూనమోదంబునోంది + యవ్వుజె వర మి 

'చ్చెను దానం గష్ట్రమొం దెను, గనుక నుదాహృతికిం దగును గాథ యదియిటన్ 

-శభ్రు(ర్రి వృకాసురునకువరమిచ్చి శివుడు కష్టముంగనుట. తా 

క. మునుళకునితనయు. డొవృక,దనుజుండు మార్షమున నారీదమునిం గని దు 

. ర్మనసుం డగుటనె ప్రశ్నిం,చెనిటుల్ ముమ్రా ర్హులందు 1 శీఘ్ర ప్రమదున్, 

క, వివరింప మంచు నడిగిన, దివిజమునీంద్రురడు దుర $తిం గని పత్కె_క 
జవమునం గార్యము సిద్ధింప వలచినకా శంభు గొల్వు 4 భ_క్తి మెజయంగన్, 

తే, అల్పగుణదోషములశె యాకహరుండు మోద 
,.మందుం గోపించు వందిజోనాళ యట్లు 
వినుతిచేసీన దశోవదళ+నునకు బాణ 
దనుజునకు. బ్రకుండై సంహాదల నొసంగి. ౧౫౪ 2910 

5. తరువాత శ్ర మము నొంచెను, హూరుండని తెలువంగ నావృశ$ కాసురు డపుడే 

వరుగిడి శీదోరంబున, నురుముదమునం దవము చేయ $ నూలొ_ని శ్రద్ధన్. ౧౬ 

క. అనలునిముఖమున హరు నొ,య్య్టన నావాహానముచేసీ 1 యాత శరీరం 

బున గలమాంసముం గోయుచ్చుు ననలునిలో వెల్పి శంభుశనారాధించెన్, ౧౭ 

చ, హరుని ప వ్ర సాదముం గనక $ యాతండ స ్వమవాసరంబునకా 

_ బరమవవి వ్త త్ర తీర్ణవరశభ వజలార్డ 9ఫిరోజయు_ క్ర కమా 

శిరమును "నానీ ఖడ్డమున + జెచ్చెజు వెల్వంగ బూనె నంతలో 

వారు(డు దయాసముద్రుం డప్పు 1 డాకృతిందాల్చిన యనగ్ని యోయనన్, ౧౮ 

చ, మృతింగన నెంచువానిం గనసోయ మొగిం గావను బూనినట్టు లా 

దితిజుని మర్తుకాముని నీతిస్థిరయత్ను ని గాంచి తత్క_ర 

ద్వితయము న నళ పట్టుకొని ; తీ వకృపాణకృత ప్రయత్న మా 
పితనకరంబునం దడవెం 1 బ్రీతం దదంగము రతణాదృతిన్. ౧౯ 2214 

క, హరహ స్ప స్ప స్పర్శంబున్క బరిఫపూర్రాంగుండయి టైత్యోవల్ల భుం డొప్పం 
బరిశించి చంద ద్ర శేఖరుం డురుకరుణుం బత్కె_ రాతుక$సో: "త్తమ! యింకన్.౧౯ 2215 

క. చాలును జాలును లెమ్హా, యోాలీలకా ఘోరయత్న $ ములాచేయ౯ా 
జాలింప్ర మేను జలముల, నోలి సమర్చింపం బ్రి నీతి 1 నొందుదు(జుమి!. ౧౯౪ 

క, నీవన దేవామునే నా, కీవలచితి వింత జతన$మేలా? యసురే 
ధా! వరమడుగు "మొసంగం, గా వచ్చితి ననిన. బాతకస్వాంతుం డై. ౨౦ 2217 
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చ, 

ew 

దనుజుండు కోరె నిట్లు గిరధన్వ! మవోత్మక! నేను హస్త మె 
వ్వని బవీరమందు. చెట్టుదునొ ఫ బాండు మృతిం గనునట్టుగా వరం 

బును గృపచేయుమో యనిన $ భూతభ యానహామైన యవ్వరం 

బును విని విన్ననయ్యు సురశపషుంగవనాథుండు సుంత నవ్వుచున్ . ౨౧ 2218 

ఉరగములకుం 'బాల్యోనీన; కరణికా దద్వర మొసం క గృవ్యాదుడు త్ర 

ద్భరము పరీటీంపంగ న్మాతురపడి దుష్రాత్తుడౌట $ ధూరగ్జటితల వై వె. ౨౨ 2219 

. కరమును మోవంబూన గిర "కార్లు కుం జాత తృకృ తాప రాధ వు 

_త్తరుణమునకా ఫలించెనుగశదా ' యని త త్రేజపాటుతోం గ్గే 

బరము వడంకంగా వడిగం + చాజెను వోడనె పాజఅంజొ చ్చె నా 

శొరుం డిటు రక్క_సుం డరుగ $ శంకరుం డాళల కెల్లం బోవుచున్. ౨౩4 2220 

* ప్రతివిధి దీని కియ్య దని $ భావన చేయక యుత్త రాళకు౯- 
జతనముమోణం వాటి సురస త్రము లూరక చూచుచుండి రా 

శిత్రిగళుం డంత భాస్వరము $ నీద్ధమహర్షి గణై కనేవ్య మ 
చ్యుతము తమగివరంబు నయి $ యొప్పుపురంబున కేగెం బూన్కి మై. ౨౫ 2221 

. అదియె శ్వతద్వీప $ మనంబడు చై కుంథ మనియు. జెవ్పంబడు; $ నందు బ్రతి 

నారాయణుండు సం$తతము వాసము చేయు సంసారరహితులా 1 సజ్జనులక 

బరవమమా గతియగుం 4 బరమేశుం డనంబడు శాంతసన్నా విస్, విశసరమునకును 

చెకాగులకు నతండె $ యు త్రమగతలియగు నందు జొచ్చినవార 1 లమలచిత్తు 

తే, లగుచు నానందమును గాంతు 4 రంఅెశాని 

క్, 

క్ట 

మరలి రారెప్పుడైన నమాడ్కి. నొప్పు 
స్థానమున శని శ్రీహరి $ జ క్రీం గనియె 

నట్టి వ్యసనంబునందిన 4 హరు గని హరి. ౨౬ 2229 

. నళినదశాతు( డంత వ్యసీనంబున నెంతయు నొచ్చివచ్చు శ్రి 

గళు6 గని తన్ని వారణము $ గృక్కున చేయం దలంచి దండ మే 

ఖల లజినాతవమూలికలు 1 గ్రాలుచు నుండంగ యోగమాయ చె 

య్వూలుదగ బ్ర బ వాచారియయ ఫ్ యు గ వాతాళను "లై "మొవ్చంగన్ , ౨౭౪ 

కసనంబడుచు చలేమార్దంబుననుండియవచ్చునట్టి $ పోడిమివెలయం 

గను వచ్చి కుశ కరుండయిి, వినయంబునభ _క్లిమొ క్కి వృషభ ధ్వజునిన్ ౨౮2224 

కొనియాడి మవాదేవా!, దనుజున కీవృకున కట్టితరుణంబునం జి 

క్కి-నకతన శ్ర, శ మమునొందితి, వనఘా! సర్వార్థసాథ$ కాంగముటినిన్. Soy 2225 

వెతలం చెట్టాగకా ద్కీవితమున నెందుండి యిటకు 1 విశే శ్వా [వ 

చ్చితి విందు. ని శ్రోమింపుము, హీతముగునేం దెలుప నదువృ త్త త్రము జెపుమా, 
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రొ 

తే. ఎవండు వెద్దలకపకార 4 మిట్లొనర్చు, నెట్లుసుఖియింవ నేప్పవాం * డిద్దరణిని .. 

౫, చిరకాలము సుఖయింవకొ, గర మాశకాంతీంచువాని 4 కథయేటికి? శం 
_ శర! యంచు వ్రీియవచ _స్థతి, హరు నూజడిలంగంబేని $ యగవడకుండెన్ , ౨౯ 

వయు దేశమున నీ, వీయెడ కరుజెంచినావా 1 యెజిలింపుము నే 

గ జ ళ్ 

టీ a 

‘ (ఆ. 

నాయది వినందగునే నిటం ,బాయికముగం బూరుషు లితరసవాయమునన్. 
ల 

సకలార్థముల నొగి $ సాధింపం గోరుదు రట్లు కావునం 'జెన్న్సవయ యనుచు 
భగవంతుడగు హరి 1 పరమసుథారసవర్శ మ్లు గురివించు4వాక్కు_ లలరం 

బ్రషింపంగా గత శ్రముం  డయిళంకరుం డాయుదంత మైల్ల హరికి దేట 

కెల్లముగాం జెవ్చె; 4 ఫుల్లారవిందాతుం డౌవారి యవ్యాార్త $ నాలకించి 

. దనుజానిం బిప్పీ యోయి యాశతండు దత 

శాపమును గాంచుటక౯్ బిళాచత్వ ముంది 

ప్రేతములకుం విశాచసంఘాతములకుం 

' బతియగుట విళ్వసింప "మేశమితని నుడుల. 3౨. 

. మనమున నీవు శళంకరునిమాటల నమ్ముదు వెని నీళిరం 

బున జెయినుంచుకొంచు వరీము౯ బరికింపుము శంకరో కిస 

త్యనియతిం గాంచదె నిటు లోతథ్యము లాడకయుండ6గా వధిం 
. వను జను చొంకులేవలుకు 4 బాలీళుం డౌనను-కారణంబునన్. 3౪ 

. అనియిటు బాలం బేశథలనము 1 ఛై కడుంజి త్ ములైన వాక్కు_లకా 

దనుజుని నూజడిం చెడువిధంబున నచ్చవచించినక గడు౯ 

మనసు చెడంగ విస్మ యము + మైకొనంగాం దనమ స్త స్పకంబు_వై 

2228 

నునుచుకొ”నెక౯ా గరంబు దను$జో త్తముం డెంతో కుబుద్ధియాట చేన్. 3vy, 

. కులిశముతాశునం బగులుశకొండవిధంబున మ_స్టకంబు శి 

ధద్లలగుట నాఠశుణంచె విధి] తన్నొ గి వంచన చేయంగా. బజె౯ 

దులువ నృ కాసురుండు తనశ+దోషము చే మృతనొందంగా సురా 

వళులు దివంబున౯ నిలిచి $ భ వ్యసుమంబుల వృష్టి నెంతయున్. 3౫౪ 

. కురియించుచు జయశబ్లో )త్కేరము నమళ్ళ్శబ్దవితతి * గావించిరి శ్రీ 

హరి! మంచిపని నొనర్చీతి, పరమాద్భతి ననుచు సాధుకభాసణముల చేన్. 

. వినుతించిరి గంధర్వులు, మునివర్యులు ఛ_క్షిఖావశములంబొగడిరి దీ 

298]. 

కా 

కా, 

.వనజాతు నంత శంకరుం డనూనకష్ట్రంబు పోవ 4 వోయిం జెంబెన్. 3౭ 2298 

. అ త్తరుణంబున నావురుపో _త్సముం డాగిరిశుం జూచి $ మోహ! సురసం 

= ఘో త్తమ! ధొంకర! యీాదు,ర్భత్తుశు తనపావముననె $ యా బెం గంటకు. 3౮ 

జగములకు నెల్ల గురువయి $ సకలలోక,పలివయిన నీకు సవకృతి + మతిందలంచి. 

1 

Ff 
ఖ్ 
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క. మనసునకు వాక్కు._నకుం దెలియని భూరిముహ _త్హషమునకు ీ నంబుధియగు నా 

వనజాయుండు శంకరునక్కు నొనరించిన యౌా_ర్రిహరణ 4 మొ వ్పెడు గాథన్ .3౯y 

చ. వినిన బఠించినక మణటియు 1 వెడుకమై వచియించిన౯ భవా 

"బ్ధిని దరియించు శ త్రుకృతకఖితియు నొందకయుండుః గాన నీ 
యనువమ వుణ్య గాథ శ్రి యోమాజింగ6 'జావన కాలమందు. జ 

. క్కని మతిచేం బఠింపందగుం 4 గాంతుతముల్ ఫలియించు నన్నియున్. ౪౦ 

ఆపిన ట్టు... 

ఎనుబదితొో మిదవయ థ్యాయ ము. 

అ లి (మూర్తులలో వారి యుత ్మ మం డనుట. రిజా- 

క. అని తెల్పి మజీయు నిట్లను, మునిచంద్రుడు రాజవర్య! మును సాగా మునీ 
ఫొనికర కృతస త్ర, మఖం, బనూన విధి మోజు నద్భు; తావహ మగుచున్. 4 2280 

తే. భూరిసార సరస్ఫతీశతీరమందు 

“సాగ నాస శో, యాగంబు + సకలమాని 

వరసమన్నితేముగ నందు. $ బ్రభువులైన 

ఇహ్హవిస్ట్వ్రాశులందు నువ్వండ వరుండు. ౧ 

చ. అనెడు వితర్మ_మొండు తగి $ నవ్విషయంబు నెలుంగంగా భృగుం 
డను మునిం బంపి "లెల్ల; రతలయడాదిని బ్రహూసభం గనంగం బో 

యొ నచట వందనంబు నుతి $ నించుకయె నొనరింపకుండె నా 

తనియెడ సత్వ మెంతదగు + దానిం బరిత్షయొనర్చు వాంఛ చేన్, ౨౪ 

ఉ. అందుల శకెంతయుం గినిసీ +? యాపర మేస్టి మహోగ్య, తేజుండ 

య్యుం దనవుత్తునందు సత మొ ప్పెచు న్నేహము చేత నప్పుడే 
డిందలగంజేను దానిని గోడిందివాంతాళను నీటనార్చు రి 

తిం దగ; నంత నాభృగువు $ ధీమహిమంబున దాని నెన్ను చున్. ర 

మ. చని కై లాసముంజేరి శంకరుని గాంశచకా సోదర జీ చితి నె 

కొ_న౭ంగా నీళుండు కౌంగిటంబొదువం బోం 1 గపించి సన్హార్లవ 

రన మావంతయు నీయెడంగలుగ దంీతశ్నుద్ది లేకుండు నీ 
య 

వనుమానింపక నన్ను ముట్ట జనునే + యంచాడి వారింవలోన్. ౫ ' 

శా. ఆమాటల్ శ్కతులం జొరం గనలి యత్యాభారుం డంచెంచి యెం 
తెమాన్యుండని యెంచశే శివుడు ని 4 న్ని ప్లే గతాహంకృతిం 
గా మచ్చూలనిపాత నంబునం దగంశ$గాం చేయుదుం జూడుమం 

చామూాని౯ వధియింవంబూన నుమ యశస్ణాత్తేశు వారించుచున్ .౬ .' 

2941 

2242 

2248 

2244 
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ము, చర ణాబ్ధంబుల వాలి పవేళలవచో $ జాలంబులక్. శాంతకో 

Gl, 

కక, 
పరతుంగా నొనరించె; నాభృగువు "వె వే? పద్గాతునిం జూడంగా 

నురువై కుంళపురంబుం జేరె నట నెలతో వ్ తిమె నున్న శీ, 
వరుంగాంచెం దల లత్మీయంకమున నొకవ్పంగా రమాధిశుడున్. ౭ 2245 

. పవ్వ౪ంచియుం డెం ॥ బరమాత్తు నాతని స స_ల్ట్వ మెజటుంగం గోరి సాధుమునియు 

గాలం దన్నె నురముగాడలా= హరి నీరింగూడి లేచి యెంతొ 4 కుతుకమలర. 

. పానువుడిగ్టి యమునికి + భ_క్టిని శీర్షమువంచి యొక్క యెం 
తో నయమొప్ప సాధువుల 1 కున్నతహావద మిచ్చువాం డనం 

దానయి యొప్పియుం బలిశే 1 ధన్యుండ నై తి మునీంద్ర, ! స్వాగతం 

బౌ నిటనాసనంబువయి + నర్మిలి మోాజుంగం గరారుచుండుమా. ౯ 2247 

. త్రోవంల్లిన శ్రమములు $ తొలంగ నొక్క 
తుణనుయిన వి శ్రమింపుము $$ కరుణా మోారు 

వచ్చు కుటుంగకయుంటి నావలనితప్పు 

వై చి కాపాడుమా మము $ సంతతంబు. ౯౮ 2248 

అతికోమలములు నీప్కాదతలము లో మానిపా! నిీగతాంతవరుషమై 

వతింబోలి యెచ్చుతగ్లుగ, నితరులకుం వోంచు నాదుహృదయము సోకని. ౧౦ 

*కే, ఎంతగా గాసీనొంచెనో $ యెలుంగజాల 

వీ 

ననుచు నమ్మ్గునియంఘ్రు ల $ నల్లనల్ల 

నం గరముల నొత్తుచు౯ా మునినాథ! తీర్థ 

ములకు దీర్ణతం గార్చుపకజ్ఞలముల నను. ౧౦౪ 2250 

నాలోకమును మతే $ నాయందు విశ్వాసముంగను లో శేశులీవూగములను 

నాదు నేవకులను + నాగ్భహంబులం జక్క_6 బావనతం గాంచు 1 వగిదించేయు 

మిప్పుటే లక్షకి $ నేకాంతభాజనం చైతిని నీదుపాగదారవింద 
సంస్పర్శనంబున | సకలపాపంబులు తొలగుట నాయురోస్థ ఎలమున నియ 

. ఫార్దవీదెవి సతతసంథవాస మొప్ప్క నలరు నని యిట్లు వై కుంఠుం. 4 డతిగభీర 
భాషణంబుల సత్కరియపల ముదంబు నొంది భ_క్టిభరంబున 4 జెంద మలర, 

. కనుల శ్రువులం దడువకా ముని యేమియు. బల్క్మ_కుండి $ మురహారుని మనం 

బున నెన్ను మరలకా స్కృత తృనిశేతనమునకు వచ్చి $ బ్రహ్మన్థులకున్ , ౧౩౪4 2252 

. తానటం గన్న వార్తల నళొంతము లేటవడంగం జెవ్పె; నా 
మానులు నాలకించి తమమానససంగతసంశఛశయంబు ల 

క 

* “పాదోదశేన భవతాం తీర్థానాం తీర్థకారిణా”' అని మూలము. 



౮౯.] .దళమస్క_ ౦ధము, ర్ర్ 

లొ 

ప్తె నిధనంబునొందC బరశీ మేళ్వరుం డాహారియె యటం చొగికొ 

మానసనీములందు బహుమానము నిండ(గ నిశ పయించుచున్. ౧౦౪ 2258 

అభయశాంతులు ధర్మ + మళ్లు జ్ఞానంబును దత్సంయుతంబయిశతేగిన యట్టి 

వె వైరాగ్య మళ్లు యగశ్నర్య మష్టవిధంబు నాత్మ మలావహం1బగు యశంబు 

నెవ్వానివలననే $ మొసంగునో; కాంతులు సమచిత్తులును మజోసాధునవ్రులు న 

కించనులు నగుచు 1 నెంచ సన్నా్యాసు లై తగువారి కవ్వం డు! _త్తృమగతియగు 

. నెవనికిం బ్రియమూూర్థి మై 1 యెసంగుస త్త 
మవనిసురు లెవ్యనికిని బ్రిశయంబులనార్చు 

దై వతములౌదురో శాంతథనులు నిపుణ 
మతులు నిప్కూ_ము లెవనిసోమతిం నొలుతురొ. ౧౮ 225 1 

అతని మహనీయు హరి నచ్యుతు నుత్కృష్టునిగ నమ్మి + రొక్క_ తెజిగున౯ా 
వితతగుణ త్ర యనిర్మిత, దితిజాసురదివిజు లనెడు] ( విథాంగంబుల్. ౧౮౪ 2255 

కల వా శ్రీహరి కమా, రులలోపల _స్తత్వగుణ మె $ తొ "ందజుం గార్యం 

బుల సాధింవం దగునన్సి యిలాధిపా! యల్ల మాను లెల్లరు పూన్కి_న్. ౧౯ 

. సంళయంబు వీడి $ సాధుసరస్వలి, తటమునందు మనుజీతతుల సంళ 

యములు వీడంబేయ 1 హరిత త్త (మును బయ,ల్పణిచి విష్ణుపాదశవద్మ యుగము 

_ నేవించి పరమగతినికా శ్రీవల్లభు కరుణం గాంచి 4 వెలలి రనుచు స 
ద్భావమున సూతుం డాధర,ణీవిబుభర్ధలకుం చెల్చ్పి  నిశ్చలభ క్లిన్, ౨౦ 2250 

మునులను గాంచి పల్కె_ మునిోపుంగవుం జై తగు వ్యాసయోగినం ' 
దను ముఖపద నిరత సు$థారసము౯ భవసీతి నాశకం 

బును ,శు శ్ర తిసంవుటంబులను $ బూనికమోాణుగC గో లువాండు చ 

యన 'శేవబంధనా తనీయంతేనపోవ' సుఖించు ఏసెవ్వడున్' ౨౦౪ 9259 

వారిచరితము సున్లోకము, పరమాద్భుత మానుగాన $ భక్షి శ్రుతివుటాం 
తరమునం జొనువం దగు నే, పురుషుం డటుచేయు నతంజె $ పో ము క్షు డనన్, 

, ఘోరసంసారమను భూరోకూపమందుం 

దిరుగకుండెడు భాగ్వుంబు $ నిరువమంబు 

గాంచు నని పల్కి శుక్రయోగి 1 తపతి కటు 

తెలిపె నని మజియుం బ్రీతిం 4 బెలిపె నిట్లు. ౨౧ 2931 

“ఇతెలి శీకృళ్ణాస్టనులు చచ్చినవిచక్ర, పృపు త తులం చెచ్చియిచ్చుట. ఠితా- 

ఒకనాడు ద్వార కౌవురి, సక లేశుం డుండునట్టి + సమయంబున వి 

చ కళ త్రము ప్రసవించిన, రయొకయుణమున శే కుమారుం 1 డుర్వితగులంగన్. ౨౧ 

మరణిం నంతోటుక భూూసురు శాన్ఫుతశిశువుం గొనుచు 1 తోణీళుని మం 



596 

eer 

శీ, తాండవకృష్ణ భాగవతము (6, 

దిరమున ద్యారమ్థుకడ౯, ధరణం బడవై చి యిట్లు + తా విలపించెన్, ౨౨ 

విలపించుచు దీనాత్మత, వెలయంగ నాతురతమోాణి 4 విన్న జను లెదం '“ 

గలవిలపాటొందలో నిటు, పలికె శ తబుద్ధియగుచుం $ బరహాంసకుం డై. ౨౩ 

ధరణీదివిజ చ్వేషియు, నికతిని దనుసుఖముగోరు $ నీచుడు నగుభూ 

వరుదోషంబున నాసుతుం డరయంగ మృతినొండె ననుచు 1 నాత్మం దోంచెన్, 

షాంసావివోరుల చై వీ-నలీలుండయి నిజిలేంద్రియుండు కాక 4 విళ్వ మెల్ల 6. 

బాలించు నరపతి $ పాలనంబునఈ. బ్ర్రజ లతిదరిద్రు, లునయి. $ సతతదుగిఖ 

భాగులై కుందుదు 4 శేగతినై నను హాంతినొందక యని $ క్షైసురుందు 
విలకించి విలవీంచి 4 వేసరి గృహమున కరిగి యవల ను 7 యంతే మొందు 

చున్న కొడుకుల నెనమండ్ర, 1 నొగి నరపతి, 
సౌధమున. ముంగిటం బెట్టే rt జనులు వినం 

బరారరీతినె వచియించి f పోవుచుండె . 

నక్ష తో "మిదవసుతుండు 1 నంత మొంద. ౨౬ Fr 2266 

. వానిళవంబుం దెచ్చి నృపష్టవాకిటం బెట్టి యథాప్ర కారమే Fe 

తాను వచించుచుం బొగులు 4 ఛాతి త్రిసూరేశ్వరు స నా _ర్హనిస్థనం 

బానిఖలేశు చెంతందగు 1 నర్జునుం డొక్క_ట నాలకించి వెం 

పూని వచించె విప్రవర! $ యూరక యేచ్చెదవేల యిచ్చటన్. ౨౭. . 2267. 
నీవు వసించు నిట్టిప్రరోశని౯ ధను వుద్ధతియిట్టి నట్టిడా 

భూవిభుం డొక్క_ంచేం గనణగయబోలండు మందునవై న వీరలో 
భూవిబుధథాళ సత త్రమనుశపూజ్యమఖంబున భో జనార్థమై మె 

యేవిధిలగాడు నావిధిగ $4 నిందు వనీంతు న ర్యపంబునన్. ౨౮౨. 2268 

- ఎవ్వరి చెళమందు డషజు 1 లెల్లరు దారసుతార్థహీ 

_నెవ్వగలం గలంగుదురొ నిశ్చిత మరుల క్ 
బువ్విళులూరంగాం గడుపు + నొయ్యనంబ్రా, భోవ నృపాలవేషు లై చె 
యివ్వసుధం వెలంగునటు లే యని యెంచంగ నర్లు లో ధ్వజా! . 2౯ 2269 . 

. వగలం బొగిలెడు మోకింకం గలుగలల ప్రజను స చేను 1 గాతు నిచట ని 
ల్చీ గడిమి మెజయంగం బ్రతిన౯. దగునట్లుగం దీర్చనేని $ దవానుం. బొత్తున్. 
దానకా నాపాపమ్దులు, పో నెంతయు సుఖముం గాంతుం $ బో యన విని యా 
భూనిర్ణరుండం సుంతగ, మానసమునం జింతనొంది $ మణి యి ట్లనియెన్. 30 

. బలజేవుండును వాసుదేవుడును జాపంబు౯ా ధరింవంగ నే 
రులు విఖ్యాతియుం గాంచనొవ్వుతీతిభ 'ోత్పూగంబునం దెన్నని 

స్తులమె బాల్చుయళంబుంగన్న యల,వ వ్రశద్యుమ్నుండు శ "ర్యంబునక్ 

దుల'లే శెంతయుం గీ _శ్రిగన్న యనిరూద్దుండు౯ 'బృయలత్ని ంచియున్. ౩౧2272 ' 



తాణో,] దశ మస్క 0ధ ము, 

క. జఒనరింపం జాల ర్కీవని మూర్థతం జేయనీవు 4 పాల్చడితివి లో 

కనిచయవిభులకుం జేయం ద్కగనివని నీవూన నమ్మలగా చేర ననన్.. 3౨ 

చేఎవిని యవు డష్టనుండనియె $ విప్రవరా! హలిలూను నందనం 
దనుండను గాను గార్షి యన 1 ఛి తి నెసంగినవాండంగాను నే 

నన 'ుధిష్టిరానుజుండ $ నర్దుననాము(డ, గాండివంబు నా 
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ధనువు నెవండు తాల్చునొ య$తండనె నే నని యెొన్నంగాం దగున్. 33 2274 

మ. హరు మెప్పించితి యుద్ధరంగమున శ₹ సర్వం 2 పృతిద్వంద్య మై 

_. ధరనొప్పా రెడు దాని నీవవమళతి౯ 1 దర్శింప వచేయ భూ 

"సురవర్యా! తలపోయంగాం దగునె నీీసూను౯ వడిం టెత్తు భీ 
 కరమౌమృత్యువునొంచి నావలుకు నోక్క_ంబంచు నూహింవుమూ. 3౪ 

మ్ అని యిట్లక్టునుం జాధరామరుని శె ఫర్యంబొవ్చు వాకంబులక్ 

యమన ముప్పొంగాడునట్లు చేయుటయు నాశక దేనుం డప్పాళ్టునిం 
"గని యెంతో ముదమంది శౌర్యమును నిశక్క_ంబంచు లోనమ్ముచు౯ 
జనియికా వేగనిశేతనంబునకు గృళప్టస్వామి లో నవ్వంగన్. Er 

శా. అంతం గొన్ని దినంబులేగ మజి యాశమైమ రం డ ర్థాంగియుకా 
... సంతానంబు గనంగ నున్న తటి వళ్వాసంబువై వె (6 చొరీగలగా .. 
సాంతం చెంతయుం౭ దొందణింపం జని 'యూసత్తాఢ్య! యోపార్థ! నా 

సంతానంబును మృత్వు బాధతో 'లంగ౯ా 1 శెర్యంబునం గావుమా' 3౬ 

ఉ. ఆతురుండై యతం డిటు లోహార్యబలుండని నమ్మి యక్టునులా 

"బేరము ఖీతిచేగలంగం $ జేరి వడిం జను చెమ్తటం చోగిం 
చ్రాతవు నీవెయంచు గురూభర మె యౌనిది యంచు వేడగా 

నాతజీ నర్జునుండు విధి 1 నాచమనం బొనరించి శుద్ధుండై. 3 ౬టి 

చ. మనమున నామహేళ గరు ను+మూావతి నిల్పీ నమస రించి చే 

" వనికరద శ్తమె మహిమ + భాసీలు నస్త్ర గణంబు సంస్మరిం 

చి నియతి ) సజ్యచాపమును ఫే జి త్రముహౌంగ గృహించి గాండివం 

బన విలనీల్లుదాని జనె 1 నాద్విపానింటికి సత్వరంబుగన్. 3౭ 

తే. నూతికాగారమునకును 4 జుట్టు చెక్కు 
విధములగు నస్త్రముల చెత $ 'వీర్ణమలర? 

గ్రీంద మందను గళ్లు నరికి జూరంగ 
నసువు గానట్లు గాం 'పంజోశాకృతిం దగ. 3౮ 

మ. వీతిదేవో_త్తముభార్య యంతం బ్రృసవించెక్ సూను నెడ్పొప్ప వాం 

2276 

2276 

9977 

92978: 

22/0౮. 

22530 

* “స ఉపస్పృశ్య శుచ్యంభో నమస్కృత్య మహేశ్వరమ్” అని మూలము, 

భాం-భాగ/4 



b98 శ్రీ తాండవకృష్ణభాగవతము ఆ 

డతివేగంబ యదృశ్యుండై త్రనువుతో + నభ్రంబునం బోయె ముక '. 

. _నుతుదేహూాంబయినం గనంబడెడు నాీచె ప్వానలే దిప్పు డ 

పృలిమంబే విధి పూన్కి_కిం బ్ర బ, తియొనీర్చ౯ వచ్చునే యేరికిన్, 3౯ 9౨2391 

క్, లవిధ చుటింగి వే యా, భూవిబుధుండు పోయి కృష్టోమూ్రికడం చెం. 

పావహిలంగ నెసంగెడు, నావిజయు౯ బదటుచు నిటు ? లలుకం బలి౫న్, 3౯y 

*త్తే అకటకట! నాదుమాథ్యంబు + నరయుం డింక 

చే నప్రుంసకుమాటల $ నెల్లనమ్మి 

మూసపోయితి' నాకం'ు 9 మూఢం డొశండు 

గలలె వెదకిన నెను లోకముల నెందు. ౪౦ 2208 

తఈద్యున్ను.. డనిరుద్లశబల దేవ కేశ్లన్ర లెవ్యాని బ్రుదికింప గ్గ నించుకంత 

యే నళ క్తులె యైరొ + సూను నవ్వానిని బ్ర దికింప శ క్రుంజోన్వండు మజొకండు 

దె దై వోపసృష్టని $ నేవిధినై నను గాహిడుడో నటంచుం 1 గడంగి యనృత 

ములువల్కీ తన్ను6 దాఠబొగ డుకొనిన యట్టి యః స్టనుంటె నింద్యుశడౌనుగాచె 

శే, యతని ధనువైన గాండీవ + మగ్నిలోన 

నైవ నే యిట్టుపల్కిన $ వాండు తలం 

దుర్మ తియుంగాంజె యని యిట్లు $ దూటుచుండC 

చాస్థం డాలించి యోజించి $ ; పరమనియతి. ర] 2984 

ఉ. ఎందుంజనంగ నెమ్మది శ నిష్ట్రమొ యచ్చటి క్టిపోవం చే 

యం దగు నాత త విద్య గొని $ యాయముః డుండెడు ఫీటికేని యం 

దెందునుగాని యామృతమ$హీసురపు త్ర తుని గానకళ్లు సం 

క్రందను ప _తృనంబునకుం + గృన్న నయా యొను బూన్మిమిజలన్, ౪3y 2206 

ఆటొ 

aC 

భ్ గాక మణీ 4 జ్వలన రాతస జలపతి వాయు ధననాథ $ ప _త్తనముల 

స్వర్ణరసాతేల $భ వ్యస్థలంబుల నింకనుగల యగు సగము 

లను జూండబోయెను $ ధనువు సజ్యము శీనికొని యందు నెచ్చటమోణిసురుని 

సంతానమును గానణజాలక తనదగ్యు ప్రతిన దీర్చగ రామిం $ బావకునకుః 

చే, దనదుదేహము నావుతోోగ నొనరింహః 

దలంచె; నంతట శ్రీవారి $$ దయ మెణయంగ 

వచ్చి యగ్నీం బ్ర 2 డ్రం శ వలదు పార్థ 

యని నిపేధించి సమతేయు ని 1 ట్లనుచుం దెలివె. ౪౫౪ 22 

చ. ధరణిసులేంద్ర సూనులను $4 దర్శన యోగ్యులం 'చేయువాండంజో 

' మృరయక నీవో నీవె తగ$నట్టు లవజ్ఞాను గూర్చయబూన క 
Coad 

* “మాధ్యం పశ్యత మే యో౭.వం శ శ్రద్ధభే శ్రీకళ్థనకు” అని మూలము, 



౮౯.) దశమ స ౦ంథముు .. 99: 

_త్రరుణమునందు శాంతిగను $ దాన మనుష్యులు నీదునాదోకీ 

_్రిరమను సుస్థిరంబుగ ధరిత్రి నెసంగ నొనర్హు రర్జునా! -ర౬4 . 227 

చ. అని వచియించి యానరుని 1 నాత్మరథస్టునిగా నొనర్చి చ 

రై 

య్యానంజనియెం బ్రతిచికి నవోర్యగతుల్ దగ నట్టులేగుచు౯ా 
వనధుల దీషపశై లముల ? వైళమ దాంటెను స_ప్పసంఖ్య లక 

వనరుహనాభుం డవ్వలం బ్రభావమునందగు చక్రవాళమున్. ర౭4 2208 

. కనుంగోొని దానికి నవ్వల, ఫఘనతరమా తవమసు జొచచ్చెం1 గాని యచట స్థం 

దనమునులాగు మవోశ్వములనుపమ వేగంబు గలుగూనవియే యైనన్. 6౮. 

నడువ(జాలకయె యుండగ వానిశై బ్యాఖ్యమును మేఘప్రస్సకశమును బలాహా 

కమునుసు గీ వము 4 గనుగొని యూ గేళ్వరళ్వరుండై న శ్రీీకృష్ణమూూ ర్తి 
"వెయి సూర్యులరితి స వెలుణగుస్వచ క్ర కము ముందుగ. జనం బంచె 9 భూరిశ క్రి 

నల రెడు ప పృకృతిచేం $ గలిగి సుఘోరమె గహనమై తగునంధ కారముం దన, 

. యనువమానలతేజస్సుల 1 నజ విరియం 
'చేయుచుం గడువెగ మె $ యాయమాఘు 

రామబాణము శాతుస $ రాజిబోలె 

నాసుదర్శన మరుగంగ $ నళ్వము లొగి ౫౧ 2290 

హరిచ క శృదర్శితం బగు, సరణిం జనుచుండ్కౌా నంత 1 స్యందనమునకుక 

గురుపథముం జూపు తేజము, బరమ మపారంబుం జూడం + బాధ్ధం డోడెన్, 

. కనుయుగము మూనీకొనియెకొ, వనజాతుని స్యందనంబు క వడిం బాటుచు స్ప 

ర్శన వేగవర్ధితో ర్శులుగనం భీతిదమైన జలము 4 గడశం జొచ్చెన్, ౫౨ 2292 

. అందొకదివ్యవమందిరము 4 వోరితమంబయి 'వేల_స్హంభముల్ 

సుందరరితిం గనడంగ $ నో భిలుచుకా బలుచిత్ర రీతు లౌ 

ప్పం దగియుండె నట్టిదయి $ ఛర్మమయంబగు సాధవర్యు వూ 

స్యందన మట్ట చొచ్చె రుచిజాలము లెళ్లెడం బర్వుచుండంగన్. ౫౩ 2208 

. ఆమహనీయమందిరముశనందు సహ్న స్తఫణామణి వ్రజో 

ద్రామమరిచు లుల్లసిల $ చారుణదృష్ణులు రెండు"? వెలు ర 

కామలతేజముల్ దగ మహ త్తరఫీతి జనింవం జేయగా 

నామెయి శ్వేత కాంతిం దను $ వద్భూతేముం గన జేయుచుండంయగాన్. ౫౮ 2294 

చే లాసనై లంబూకరణి వపలుంగుచు6 గంఠణి శిహ్వాలయందుం $$ "గానబ జెడు 

నీలత్వ మెన్నంగం $ జాలయుండంగ నొవ్వు భోగికులెశుండు 1 భూరి లేజుం 

డగు ననంతుండొపవ్చ 1 నతనిభోగ మె సుఖాసనముగం గూర్చుండి $ యనువమాసి 

తాంబుదచ్భాయ మై 4 నలముకొనంగ సుందరవీతవస్త్రంబుం శ దాల్చి దాని 
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తే, 

ర్త 

లలిత కాంతులు దిగ్విదిశక్కులం 'బెలంగ 

నుండె బురుపో_త్తముండు లోకో త్తరుండు 

సురుచిరాయతవీ క్షణులీడురుమణి గణ ee 

ఖచితముకుటంబు వింతగం $ గ్రూలుచుండ. సో 2295 

. సురుచిరకుండలద్వయము కీశ్రముణిద్యుతుల౯? వెలుంగ నా 

భరణగణంబు రత్న రుచిీవారము నీనుచునుండ గుంతలో 

త్క_రము కిరీటకుండలసు కాంతుల నెంతయుం గూడుచు౯ా మనో 

హరముగ నొప్పు నాయతభుీజాష్ట్రక మాశ్రీతతృ్పి వీ చేయంగన్. 4 2296 

వనమాలయు శ్రివత్సం,బును గౌ స్తుభమణియు వవమునం (గ్రాలిముదం, 

బును భక్తుల కిడంగ సునంద నందముఖ్య శీ, తులు నితాంతము: గొల్వన్. 

తనువుల ధరించి చ కా _5:దినిఖ లది వ్యాయుథములు శ దవీంవలో శి 

యును బుషి క్ర ర్డి సెసేవదలును మాయయు లోనుగాయ గలుగ 'చేవతలున్ . 

మ, తను. గ్"ల్వం బర మెొస్టి. ముఖ్యుల కొొగిం? దా నీశ్వరుండై. నిరం 

తే, 

ర్; 

గా 

ఆ, 

జనుండై. యుండు మహాత్తుం గన్లొని మన$స్పంజాతభీ ౯ సుద 

ర్మనహ స్తుండు నరుండు | మొక్కి రపు డాకచ కాయుధుకా సవ్య సా 

'చిని చేమోడ్చ్పులనొవ్పంగాం గని వచించె౯ దేవదేనుం డిటుల్. ౫౭ 2200 

. మోమున సున్మితంబొలయ 1 ముగ్ధగభఖిరగళస్వనంబు స్వా 
లామలవృ చల్తిం దెల్పంగ ముదంళ మునక జనియించినట్టి "యో 

శ్రీమహితాత్తులార! మిము 1 సిద్దతపస్వులం జూడం గోరియే 

చ్యమరవర్యవు త్రీ కులోనప్పుడె రాం దలపోనితకా మదిన్. ౫౮౪ 2300 

అవని ధర్మ ంబు రథీ.0వ $ నవతరించినారు నాయంళముంగొని $ మూరు వేగ మ 

యప్పనిం దీర్చి నాకడ 4 కరుగు దెండు, భూమిభారుల దితిజాల$పొం గడంచి. 

మును నరనారాయణులను మునులయ్యు౯ మిరు లోకమున భర్మంబుకా 
మనుజులు సమాచరింవంగ నుదాహరణముగం చేయం 1 గట్రత్రి విధిన్, ౬౦ 

పూర్ణ కాములయ్యు. $. బురుషులకు. న్నేర్చ 

మజీయు నాచరింప 4 మెళొనుం డని 

యానరీయం గృష్షుం $ డష్టనుండును “దభా 

_స్తోనుచు మి వ్ర సుతులం స్ట గొనుచు_మొ,క్కి, యాం 2 993083 

, మరలి మవ+షో-దంబున, నరు దెంచిరి పోయినట్టు $ లాత్తి వసతికికా 

ధరణీసురునకుం బుత్ర్రొ త్కే_ర మొసలిరి వారు తొంటికరణి వెలయంగన్ 

. కనుంగొని యద్దు తంపడుచు $ క్షైసురుం డౌర! వయస్సు రూసముం 
గన' నదియు యటంచు 'దమిఠగాంచుచు" నుండెను; విష్ణువాసమై 
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౦ 

"రా 

యనువమమౌ పురంబుగని ? యర్జునుం డెంతయు విస్తయాంబుధి౯ 

మనము మునుంగం బౌరుషము 4 మాధవుసత్కరుణక్ ఫలించెడిన్. ౬౨౪ 2805 

అదెలెకయున్న నిష్ఫల్క మదియా ననునిశ్చితంబె $ యాత్మ౯ మిగులం 
చొదలంగ నుండెను; శ్రీవారి ముదమున నేతాదృగమలీభూరి క్రియలన్. ౬౩ 

అతిమానుష విక్రమముల్క మితిమోణీన వానిజేసీ + మించినతమి న 
చ్యుతుం డొగిని విషయసుఖసం,తతిమానవు శెట్టు లట్లు + తాం గనుచుండెన్, 

యాగంబులు పెక్కు మవాభాగుం డొనరించి ధరణి. + బావమరులకుం దా 

నే గలతిజూవుచు మించెను యోగీశ్వరనాథుండయ్యు 4 నుద్యమ మలరన్. ౬ర 

. చమజియు శ్రీవారి వర్ణన్యుుమాడ్కి_6 దిని 
సకలపురు పార్థ రూపవోర్ష ౦బుం గురియు 

చును ధరామర ముఖ్యుల $ మనుజుల దమి 

నొంద6 జేయుచు శ్రేష్టత్వ ఫ మొప్ప వెలనె. ౬౫ 2309y 

. కొందఆ ధర్మదూపకుల $ మీ ణివతీంద్రులం బూన్మి_మాణు దా 

మ్ర్రుందంగం జేసె జిష్టుపవ$మానతనూజు లవంక 'మ్ర,9దంగాం 

సొందజుంజేనె ధర్మజము+ఖుల్ గురుధర్మవథంబు నూనియుం 

డం దనవ_ర్సనంబును గనంగ నొనన్చెను నేర్చమోణుగన్, ౬౬ 2810 

_తొ౦బదియవయ థ్యాయ ము. 

అరి శ్రీకృష్ణ లీలావర్థ్య న ము, ఏతా 

. అని యభిమన్యుసూనునకు $ నాళుకయోగివరుండు అెల్పి యి 
ట్లను మజీయుం బరాత్పరుని $ డౌ చరితంబు వచించువేడ్క._ నో 
జనపలివర్య! యిక్క_రణి6 1 జక్రధరుండు రమాధనవుండు చ 

క్క_నిదగు ద్వార కాపురిని $ గాలము వుచ్చుచునుండె నీలతోన్. | 2811 

సంపత్సమృద్దంబు + సకలయాదవవృష్టి వరసంకులంబు భాఫస్వద్విభూపహ. 

ణావళ చే, నూత్న $వాోరి యావనమువె మెజివుదీవియణను $ మించునట్టి 

తనుకాంతి వితతిచేతను బొల్చు సుందరీరత్న ముల్. వోరిహశర్మ్యంబులందు. : 

గందుక శ్రీ డలం 4 గడుయబూన్మి. విహరింప నెంతొసుందరముగ $4 నెసంగుచుండె 

తే. ద్వార కాపుర; మందు భ$ ద్ర గజవితతి 
మదజలంబులం దడువంగ 4 మార్చములును 
బంకిలంబులుగా నుండు 1 భవ్యభూష. 

ణాళిచే. నొప్పి భటతతి $ యశ్వములును. 3 "212 

అరదంబులు చూడందగి, తిరుగాడుచునుండు మజీయు 1 దివ్యోద్యానో : .. 
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త్క_ర మువవనములు గన్చడు, సురుచిరముగ నందునుం గుశసుమతరువుల వై, 

ర్, తు మైదకదువులు మణ్ విహ్కగమ్లులు ఫూందేనె లానతఠగాం బల్ల వబ్బం 

దమ్లులు కొజకంగ మూంగి రృవమ్ములు చేయంగ డెసలు $ బదులు ధ్వనింపన్. 

క, కనవిన వేడుకగా నుండును శ్రీకృష్ణుండు కామిగనులు పోడళసం 
ఖ్యను బొల్బుసహా సృంబులు, కను నెప్పుడు కొల్వ నొకండె $ తా వల్లభుడై ౮౪ 

మ. సకలై శ్వర్యయుతంబు లై తనరు తత్చద్మ౦బులం దద్భుతం 

బు కనం చేయు తనూవిలాసముల నాపూ(బోడులంగూడి తా 

నొళకండే యందజి కన్ని రూవములతో 4 నొప్పారుచు౯ బొత్చెన 
న్నూక తెం గూడియె యుండు భ ర్హయని లో $ నూహంవ వా రందటున్, ౫ 

సీ విరియంగం బూచిన $ సరసిజకవ్లోరకుముదోత్పల సరాగీసముదయముల 
పరిమళేమిళిత పుశమ్క_రముల సంపూర్ణ ములగు సరోవరగములను మజీయు 

నట్టివా వో దిను4లందును' దమిమించు నట్టురుతంబుల $ నాచరించు 

జలవివహాంగమ రాజీములం గాంచి మెచ్చుచు నిందుబీం'బాస్థ లేనందు దగ 

1 క్రై గలిసీ విహరించె విభవము 1 లలి జెలంగ 

నన్నుమిన్నలు కాంట + నదుముకొన్న 

గుబ్బపాలిండ్ల నలందిన + కుంకుమంవుం 

బంకమున మేను వింతయై $ పరిఢవిల్ల. ౭ 2817 

క, అ త్రట్ గంధర్వులు తమి ను త్తమగీతములు పాడుశచుండంగ మోదా 

య  త్తమతులై న మాగధు, లశెజంగున సూతవందూలాహారిభ క్లిన్. ౭4 2318 

క. ఆనక మృదంగ పణవు, స్వానంబులు వీణియల ర+వంబులు దిశ ల౯ొ 

మ్రానువడ౯ బాయించుచు, శ్రీనిలయు నుతించుచుండశనీమంతినులున్.౮ా 2819 

_ వద, అలరుచు నవ్వుచుక- సరస్రజాముని నంజలులకా జవంబునకా 

జలముల నింపి చల్లుచును $ జర్మ వినిర్మ త యం శీ రాజిచే 

సలిలము లేచి వెడల (| జధ్దుటయు౯ వారియు౯ సరోజనే 

తే లవయి దోయిలించి యమృ$తంబులం జట్లను సుస్మి తాస్యుండై. = 2320 

క, యతుప్రమదలతో నా యతవిభుం డట్టు లఫ్హ 4 హరియు వెలిగంబ 
ద్యాతులు చుట్టును దగం బ్రత్యశతు శ్రీదేవి వెలసె 1 ననియుం దోంశాకణా. 2321 

చ. తరుణులు మేటివల్వ లమృ$తంబుల చేం దడియంగ స్పష్టమా 
కరణిం గుచంబు లూరున్పలుం 1 గన్సడుచుండంగం బి వీతిమోణు సుం 

శే “కు చకుంకుమలి ప్తాంగః పరీరబ్ధశ్చ యోషి తాకు” ఆని మూలము. 2 “సిచ్యమానో=..చ్యుత 

"సాధిర్ల సంతీళిశ్చ లేచ కై అని మూలము, “రేచశః జలమేవ కాయం శ్ర విశేషె: చర్యాదినిర్మి త సేచన 

యం త్రి త్ర రిక్యర్శః, 3 ' 



౯ం:] ద శ-మస్మ. 0ధ ము. 

దరకబరీచ్యుత ప్ప పసవ + చావుము లల్లన వీడి రాల నీ 

శ్వారుండగు కృష్ణమ ర్రిషయిం స్ట జల్లిరి జీవనముల్ వడికొవడిన్. ey 

ఉ. కాంతలు కృష్ణమరా రి తమీకంబుమెయికా దవమృువై జలంబులం 

_ బంతముమిోజుం జల్లు ననుభావమునం బతిచేతి జం త్ర మూ 

నంతయు శంక లేక / గొనుశనట్లు నటించుచు నల్ల నల్ల సా 

'జెంతకుంబోయి కాంగిటను 1 "జిక్క_ంగం కొని "0తొ నేవ్పనన్. ౧౦ 

ఉ. ఆమెయిం గాంగిలించుకొని 1 యాత్మీభవోదయ మగ్గలంబు కాం 

గా 'ముఖపద్మ ముల్! మిగుల 4 గాంతిని రాజిల నొప్పి; రవ్వుడా 

నీ శ్రీ మపిళావిభుండు తనుం $ జేడియ లవ్విధిం గాలిలించి యెం 
తో మురివెంబు మాప దమి 1 నొయ్యనం బొక్కు_చు వారిం గూర్తిమై 

*నే ఆదరించుచు నవా(రి శ యలఘుతర వ 

- యస్సదనమెండలాలగ్న ?వోరికుంకు 

మపరిమళములు పుహప్పదడామములు మేను 

నిండ నలముకొనం ౫లిశనిరతి నపుడు, ౧౦ 
చ, తనువ్రుచలింప౭ గుంతలవిశతాన మొగిం జలియింప నాననం 

బున మురివెంపు నవ్వురుచిం $ బొబ్బీ నటింవ విలానినీతతుల్ 

తను నెదిరింపం గమ్రజల థారలు వర్వంగం జల్టులాడుచు౯ 

వనగజ మక్క రేణుయుతోభంగిని దా విహరించె నొయ్యనన్. ౧౧ 

ఉ. వల్ల భు నావిలాసీనులు 4 వారక _వైంబయి నీటిభారలం 

జల్లుచు ముంచుచు౯ విభుండు + సంతసమందంగం శోళిసల్పంగా 

నుల్టములందుం గల్లు ప్రమీదోర్శులు పాంగలో న_ర్రకీతతుల్" 

సల్ల లితస్వరం బమరు $ చందము గన్నడ; బాడి యాడంగన్. ౧౧౪ 

లొ 

608 

28229 

౧౧) 

2325 

2326 

2327 

. నటులు నృత్యము చేయ గ్గ నానా వ్ర కారగీతములు వాద్యంబులు 4 దవుకు జీవ 
నమును గల్పింవలగా $ సమయంబు6 బుచ్చెడు వారును చేవింస + వారి కెలమి 
నావివోరమునకు 1 నర్హ్హమ్థులగు నలంకారములను వ్యస్త్రశీగణము నొస౮గ 
నతివలు పతియాజ్ఞ ర్ట నబ్లయొసంగిరి; హరియిట్లు వివారింప 4 నతనిచెడంగు 

లే. నడకలును ముద్దుపల్కు_లుం 1 గడుమనోజ్ఞ 
ములగుచూప్రలు సుస్మితంబులు వ్రీయ్మోకి 

వాస్య్థవచనపరీరంభ $ణాదు లతివ 

మిన్నల మనముల హరించె $ మేదినీశ!. ౧౩ 
eu కి ॥ కృష్ణస్తు తత్త ఎనవిషజ్జితకుంకుమ్య సక్” అని మూలము, 

9398 
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చ. అతివలు వారలెల్ల వనోజాముని యందె మనంబు లెంత” యా 

దృతిం గన మేనులక్ా మజుచి $ కృష్ణుని నెంచుచుం బల్క._కుండి యిం 
త తడవు; లోనం బొంగు పృమీదంబున వెందుటుగొన్న యట్టి దా EN 
జతనముమిాజం బల్కి. రిటు + కూవర! వాని వచింతు నీకిటన్. ౧౪౮ 2829 

హారి ప్రియపత్నులం దొకతె $ యల్లన నోకురరీ! యటంచు నొ 
క్కరితేను బిల్పి యిట్లనియె $ గంజదళి తుడు గు_ప్తబోధుండై 
పరంగి జగంబు ని దృగొన $ భ వ్యతమో త్రమతల్పమందు ని 

ద్దురం నొనియున్న పాండు వగం 9 దొ"య్యలి నీవును నిద్ర మానుచున్. ౧౪ 

. విలపించు చున్న దానవు; జలజాతున కిట్లు నిద్ర 1 వాట జేయం 
గలుగుట తగవే నీయడం గలుగదు తవ్చింతయే నిగకామ మరయంగన్, ౧౫ 

తే, ఫుల్ల నీరేజనేత్రు, డు శ పాలయం చేయు, చారుతరహాసలిలావికశాలద్భష్టి: 

నీ. 

పాతమునం సరం జి _తృము1వవ్వళంప, మాని మానె విలపించుశదానవుకద. 

మజయొక్క_సుందరి + మానిని నొకతుకం బరికించి యనుం జక ఈగవాకి! రేయి? 
బ్రా ణేశుగానక 4 వరమకరుణముగ నకుల మూనీకొం4చా _ర్టీమించ 
వాపోయె దవదెల! + వనజాతుదాస్ఫము మావలెనే పొంది $ నీవ నతని 
పాద నేవితమగు $ పావనమాల్యముం గబరీభరంబునం $ గమ్రభూస 

. ఇఆముగం దాల్చంగం నోరుదో ప్ర, మదమార 

ననియె వేజొక్క_వత్ని యిశట్లను; స సము ద్ర 

మా రవంతయు నిద్ర నేకమాడ్కి గనక ల 
మేలుకొని ధ్వనిచేయు దే; వేళయందు. ౧౬ 28980 

. మావలిెనె దురత్యయమయి, యెవిధిం దప్పింవరాని $ యాయావదయీ 
యోవారిధి నీ కమరెన్సె శీ వల్లభుండు రతిం చేలికచియె సం ప్రీ తిన్. ౧౬౪ 

_స్థనకుంకుమాది చిహ్నముులను దొంగిలి నట్టిరీతి 1 లక్షీమొదలుగాం 
దనరారు నీదుచిహ్నాము, లనువుగ నొంగిలినవాండె 1 యల్ల నం జెపుమా. ౧౭ 

. సరసీజనేత్ర యింకొక తే చం ద్రునిగార్చి వచించె మార్చంగా 
దర మెటుగాని యత్తు మను $ దారుణరోగము నిన్ను6 బట్టి దు 
ర్భరముగ వేయచున్న యది + వర్ష రము మాత నొందుచుంటయే 
సరియగు కారణం బనుచు $ సాంతము నమ్మెడుం జం (ముండా యిటన్ . ౧౭౮ 

. కనుకనె నీదుచం ద్రిక లీ గాఢతమస్సును మాపంబాల న 
య్య్న. గృశియింపువాండవాళొ! $ యావనజాతుడు వల్క్ ట్టి చ 
క్క_ని వచనావళికా మజుచి 4 కాంచనచేలునీయం చె నెమ్మనం 
బునిచిన మావ లెకా బలుకళకుంజెద వంఛచును దోంచెని 'త్రేటీన్, ౧౮ 2937 
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ఆ. మలయవవన! నీవు 4 జల జేత్ణాపాంగ్క, ముల గలగిన మాసుశలలితహృద 

er 

ములను స్త రుని తాహామును జెందుచున్నా వ్రు, చేసీనామె నీవు 1 గానీలుకృతి. 

అవకృతిం గావింవని మ్మమ్మిపు డీగతి నా_ర్టినొంద 1 'నేలావేయ౯ా 

గృవ నూనకుండు టుచిత మె, కపటాత్తుల శెప్టు మేలు 4 గలదే చెప్రమా? ౧౯ 

. అని వచియింవ వేటోౌకతె $ యాంర్థిని గుందుచు నిట్లువత్కె_ నో 
ఘన! నీరిగుల్కు_దీవు యదు కాంతునకుకా హరి కాతపంబుసోం 

కున తనువింత గ్లానిగని $ కుందకయుండంగం జేయుచుందు కా 

వునం జెలువుండ వే యనంగం $ బొల్తువు పొవనమూ రి వందునన్. ౧౯ 2840 

. కనుక శ్రీవత్సచివ్నా నందు నరయంగ 
మావలెనె చే ట్రై మబద్ధుండ $ వై వజులుచు 

నిశ్చాలాత్మ కః వాని 'ధ్యాగనింతు'దేమొ 

తమక మొప్ప జలార్ద )హృీదయు(డ వగుచు. ౨౦ 2341 

హరిం దలంచి తలంచి జాప్బోత్క_రమును బలుసారు లీవు 4 ఛారలుగా నీ 

ధరంబడ వదలుచు నున్నా, వరయం దదియప్రసంగ 4 మాంర్తిదమె కదా!. ౨౦ 

అనునంత వేజొక + యన్నుమిన్నయుం బల్కె. మధురస్వరముగల్లు 1 మత్తకోకి 

లమ! వ్రీయంవదుండగు $ నమరేం ద, పూజితు పదముల బోలుశశబ్దముల నీవు 

వలుకుచు నున్నావు  పలుముటు మృతులను బ్రదికించు మృదులళ బ్బముల చేత 

నాకు దెల్పువు యింకళనీకేవ్రియ "మొన+*ర్స్వు; తీతిధర! యున్న తమలి జెలంగు 

. వాండవౌటను గదలవు శ పలుక వీవు 

భూరితరమగు నర్భంబు 1 కోరి యెదియొ 

మదిని దలపోయుచున్నావు  మాధవాంమి, 

యుగము మేము పాలిండ్లం దాీల్పయగC దలంతుము, ౨౨ 2848 

గురుతరశిఖరంబుల మా, కరణిని చాల్చంగ నీవు + కాంతీంతువె; నాం 

దరుణియొక దుక పల్కెను, సరదధిపతిపత్ను లార! $ చక్కంంగ వినుండీ. ౨౨ 2844 

, హారివ ప్ర ణయావలో కనవముులందమి, నెమ్మనముల్' కలంగ ని 

ర్త రదోరవస్థం జిక్కి. వగశవర్వంగ స్తు, సు కయ యున్న వార మ 

క్క_రణిగ నీవు గీ పృమునం $ గల్లినయమడుంగుల్ కృశింపం దా 

మరసవి కాస మారో వి బ్రియుమన్న నకుం  దగుమాడ్కి_ కల్దమిన్ , ౨౩ 28405 

. అక్క_ట! కృశించియున్న వా శ రనంగ నొక్క. 

సారసాత్స. వచించె హంోసవర ! యిందు? 

తాం-భాగ=?7ర్ర 
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గూరుచుండుము త్రాగుము $ టీరములను 
. కౌరికథల వచింపుమా 4 కోరి కలర. ౨౩౪ 2846 

ఆ, కృష్ణుదూతననుచు స్ట నెలుంగుదు మయ్యాజ్కితునకు సుఖమె యతనిశతోడి మైత్రి 

_ 'చంచలమ్ముసుమ్ము $ స్వాంతమ్యునక మమ్లుం, దలంచువాంజె నాంటి $ తనవలుకుల 

ముద్ర దూతను నీవు $ కోరి మేమాతని నేలభజింతు మో వేగి యిటకు 

వానిం దోడొ్క_ని రమ్ముగవడింబోయెదవా యెమొ మవమ్యువంచించియే[యె వైలాడి 

తా నొకర్తుకయై య$వ్యానితోడ సుఖించు చున్న దోయానీరి 4 నొక్క_దాని 

[ఇ ఆవద్గలి, యాకృష్ణు మావల్ల భుం దోడొ్కొ-నిర మృనపాయిని $ రమ యనియెదొ 

లే, యన్నుమిన్నలమెన మాగయందు నామె 
మాత్ర, మే యేకనిష్ట యాశమాధవు నెడ( 

గల్లి యున్నదియే మేము $ కాదొ యనుచు 

.. గనొక్కరొక్కరుగాం బల్కి + రుద్యమమున. ౨౦౮ 9848 

రు. శ్రీపతి భామినీమణులు 4 చెందిన పెడ్కను యోగిరాజ్విభుం 

డౌ పరమాత్తునందు నిటు + లాయతేనిర లభావ "మొవ్చంగా 

.. నావరమేశు సద్దతినె $ యందటు పొందిరి వెక్కురీతుల౯ 

బాపహారంబులౌా స్తుతుల $ బాటలం గీ ర్థేతుండై చెలంగుచున్. ౨౫ 2840 

తే భ_క్రమందారమైన శ్రీ$పతియుం దనదు'. 
: చరితముల నాలకించెదు $ తరుణుల మన 

సులను దనవంకలాగాడు 4 సురనుతుం డల 

హారీ తనుం గన్ను లార నేయ్యమునం గనుచు. ౨౫౪ 9350 

క, తనుం బొగడుచు నుండెడునా, వనితల చిత్సములం దనదుశవై పునకు౯ా నే 
ue ర్ప్సున లాగు ననంగ( జి త త్రీమ్మె వనజాతుని లోకగురుని సవల ప్ల ఖ్ బుద్ధిన్ , ౨౬ 

చ. నిరుపషమపాదవద్మ ముల శ 7 నిత్యము నొత్తుచు నింక నిన్ని యెరా 

వరుసల వలం దమిని $ వారనివూన్ని_ నొనర్చుచుందు * రా 

తరుణులడొ తపోనియతీ ఫ్. థి తి సుతింవంగ నేరక ననుం 

దరమె? మ మహీళ! యాగతి న$ళషతము సద్దతియైన చక్రి యున్, ౨౭౬ 2802 

ee ¢ 

మ. శు తిహితకర్మ జాలముల J రూఢిగం దా నొనరించుచుకా గృహం 

బతులితథర, శామములు 1 నర్థము నాందగు వానికిం బదం . 

వితరము గా దటంచు మము $ నెల్లర నమ్హంగం చేసి నెన్ని యో 

గతుల; గృహస్థథర్థ్యములం ఫ$ గావలె నంచు నొనర్చ్భుచుం దమిన్, ౨౮ 2985 
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. వర్తించుచున్న యశవ్వాసు బెవునకుం బదా ర్వేలుళతము $ నషహ్టైధికంబు .. 

తాం లుండిరి) నారియం దష్టసంఖ్యలీనలరు పత్ను, 

లారుకి కి ణసత్య$లాది గాయ దగువారు నుతులలాంచిరి వార; శే వితతమైన. 

ఖ్యాతిం గాంచిరి 3 వెన్ను డప ప్రతిహతసంకల్ప్బుడౌట నాగసతేలు నొక్క 

"తే రొకరు వదుగురం బుత్రుల $ సకలసుగుణ 

మండితులం గాంచునట్లుగ $ నుడిం దలం చె 

నక్లైు ఫలియించె నదియె ముహాత్తుళ క్రి | వ. 

యనుచు నెలుంగంగం దగియుండు $ నవనినాథ 1. 3౧, ల శిస్తెక్షీ 

వ. ఉద్దామవీర్యులగు నాపుత్రులలోం బదు ననమండుగురు మహారథులు నుదార 

యళస్కు_లు నై యుండిరి, వారినామగేయములువచి
ం చెద నాలకింవుము, ప ప్రద్యు 

మ్నుం, డనిరుద్ధు(డు, దీ ప్రీమంతు(డు, భానుండు, సాంబుడు, మధుండు, బృహ 

ద్భాను(డు, చి త్రీ భాను(డు, వృకుం, డరుణుయడు, పుష్కరుడు, దేవ బాహుండర, 

. శ్రుత దెవుడు, హో సునందనుండు, చిత్ర, బాహుండు, విరూపుడు, కలి, ' న్యగ్రో 

నడు ననువారలని యటుంగుము. /. త్రీవక్ర, యనంబర౮గు. 'కుబ్బయందు “నుప 

కో థుండు పు పి. ఆతడు నారదునకుం బి వ్రయశష్యుండయ్యె, ఆయుపక్రో శుండు 

ల్ష్షున కనువ్ర తుండై భగవ వంతునియం 'దఖ్ఞందితచ
ి | త్రమునిచి సాత్వత' కుత్ర తము 

రచించే, దానొనిటింగిన ము_క్టీ కంగలుగు. స్త్రీ శా ద్ర వాసులకు స వై సవసంసోర 

మాతం త్రమునందే విధింపంబడియె. మధుసూదనుసే పు త్రులయం దెల్ల రుక్మిణీ 

చథమపు త్రుండగు సృద్యుమ్ను (డం పితృతుల్యుండనం బృఖ్యాతి వహించ 

అస్తుహారథుండు రుక్మి కూంతుం "చెండ్హ యాడ, ఆపురంద్రి ధియం దాతం డనీ 

రుధ్దుం డనుకుమారుంగ గాంచె. ఆతండు పడి చీలయేనుంగుల బెరిముగలవాడయ్యె. 

అనిరుద్ధుడు రుక్మి దాహిత్రు ండగుటు రుక్తీ పొలి త్రం చెండ్డర యాడ. ఆత. డాపల్ని 

యందో వజ్ర, నామకుని' నొహుకుంబడనె. రేకైమ
ారుందే నూసలవమీయమునం 

_ జడకవంశక కరు నిలిచె, వానికొడుకుప్ర వ తిబావుుండు వానితనయుయడు సుబో 

వును. ఆతనికి ధర్మ నేనుండును, వానిక్కిశ్రు, న్ తనేనుండును గొడుకు లై రి, పతద్వంగ్ 

జాతులు భనహీనులు, బవాపు త్తి త్ర హీనులు, నల్పాయుష్ము-లు, నల్చనీర్యులు నట్టి నబ 

గ్ా న. 
జాం అతల. అయధావధాఖు అగానాుకలా న 

శ “త్రివక్రాయాముప కోశఃపుత్రకి కృష్ణమను ప్ర వతః, శిన్యస్సాతణాష్ష రదస్య దథౌచిక క్రమఖిండీ 

తం, 3౫ శేనో శరసాక్వకం తం శ్ 0 యల్ జ్ఞాతా ము శ్రిమాఫ్నుయాత్ . యత్ర బే స్తీ శూద్రజాతా 

జం సంస్కారో 'వైప్షవన తి, నో 3౬, ఈకందుల్లోకములు నాగర పు ళ్ రియందుశేవు.. Kk శ్రీధరా 
రా=వం జా్య్టీ లలనా ల. భ్ 

చార్యుల న్యాఖ్యయం లేదు, 
. 
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హణ్యులు ననబడరు. యదువంశ ప్రనూతులై విఖ్యాతగుణకర్ము లగు పురుషుల . 
"లెక్కింప నయుతవత్సరములనై_ నళ కోక్యంబుగాకయుండు. రోం 9కిరీర్ 

*లే,యదుకుమారుల కాచార్య$లైన వారె ఎవూండుకో శ్లైనిమిది వెలఠగూడి యున్న 

బా 

రుొనిమిదిశతంబులని గణ్్స+యింపం బడియె, ననుచు వింటిమి పెద్ద చే? యనువదింప, 

విను మొక్క్యయాహాకున కే తనయులు శంఖత్రయంబు $ తగుదు రనంగం జే ' 
ర్మినిగను యాదవులకు గల తనయుల లెక్కి_ం౦ంపవశ మె $ థాతకునై నన్. ౮౨ 

. దేవాసురసంగరమున, నేవారలు నివాతులై రొ $ యెల్ల దిలిజులం 

దావానె భీషణాకృతు, లై వసుధంబుట్టి నరుల $ నందం గినుకన్.ర౨ఇ 2858 

, వరుస టాధింపం దొడగిరి $ హరియు వారి, నిగ హీంపంగ ధరణిజీనింప నాజ్ఞ 

నీయ దేవతేలుకొ యదు$వృష్టికులము, లందుయిట్టేం శ్రీ హరిశీయాజ్ఞం బూని. 

కుల మేకాధిక శతమై యిల బరలగ౯ వారలకు మహా వాళ్వరుం డగుచుకా 

జలజాతుడు శ్రీహరి, చెలగాలా ధర నవతరించి $ శ్రీ సతితోడన్. 6౮66 

హరి ననుసరించి యాదవువరు లెల్ల క వృద్దినొంది 3 భ వ్వ్యయళ మునక 

థర నిండిరి వారెల్లరుం బర మేళ్వరుం గృప్పమూూ_రి+ బరమ ప్రి తీన్. ౪౫ 2861 

. శయ్యాసనంబుల $ సంచరణంబున నాలావకేళుల $ నళ్ల్లు స్నాన 

మాదియాకర్శ ములందు మనస్సుల నిలిపి తమెలుంగక $ వెలనీయుండి; 

రింతకుం బూర్వ మోాశయిలం6 దీర్థములనెల్ల స్వర ది యు _తృమోసంజ్ఞ నలరు 

తీర్థంబుగా నుండె 1 స్థిరయదుకులమందు నవతరించినహారి $ యమలకీ ర్తి 

| దూపతీర్ణ మతని $ శ్ర పదశెచమై, నట్టి గంగ యనంగ $ నమరు తీర 

ము నొనరంచె నల్పముగ నాహరి యకోంచె, యెల్ల తీర్థములకు $ నెక్కు6 డరయ. 

వనజాతుని బ్రేమించెడుు జనులును చ్వేషించువారు $ ' సారూపృంబు౯ 

గనిరను టచేమచిత త్రము, వనజాయతనేత్ర లక్షీ? భ_ేష్టదయున్, ౮౬4 2865 

పరిపూర్ణ యు చా నయ్యుకళా నిర వేతుని లోకనాథుని౯ నొల్చుచుం దా 

నీరతినివసించుం/గద యల, పర మేళ్వరుం డాత్త్మనామోభ జన మొనరువన్, ౮౭ 

తన'ేరువిన్న నర్భం, బనునదియే యెటుఃగ శెట్లొ $ యాదృచ్చికరీ 

తిని బల్కి_న నశుభంబుల్క జనంబేయును దూరముగ సోసంగెడు కరుణన్. 6౭ 

. మునివరవంళ ధర్మ ముల $ మాలమున౯ా జలమెల్ల వృద్ధినొం 

దు ననెడికారణంబు మది 4 దో౭చుట వానిని వి "స్థరింపంే 

* “తిన ప్రశకోట్యస్పవస్త్రాణా మహ్టైశీతిశశానిఛ, అకా యదుకులావార్యాః కుమారాణా మితి 

శ్రుతి” అని మూలము. 



జాం.] “దశ్ మస్క 0థ ము; 

నెను మణి కాలచక్రమును $ జే ధరియించినయట్టి కృష్ణుం డే 

పున శీతిభారముం దొలంగి 4 పోవంగంచేయుట చిత్ర, మెట్లగున్ . ర౭ 2866 

శా, భూతవ్రాతములక్ ధరించి తగుచుం 4 బూతాత్మయా 'దేవకిం 

బ్రీతిం దల్లిగం చిల్బుచుక యదువరుల్ $ వేడ్క_ం దనుం గొల్వ వి 

- ఖ్యాతంబె " యదువీరసంఘమను హోస్తాబ్టద్వయిక ధర్మముక్ 

em 

చేతోమాదము నొంద నిల్చుచును సంసిద్ధార్థుండై పాల్బుచున్ . ౮౭ 9807 

. మటియధర్శము రూపి $ మహితళ_క్రి 
చేయుచుండెను వేడుక 4 జెంది హరియుం 

ద_త్సదధికార భేదముల్ $ తలం కెలమి 

మోటు బృందావనమునందు స్ట మించు వెడ్క_. . 2368 

. తరుతృణాదులకును $ స్థావరజంగమములగునప్పశుపతీ 4 వూగములకుం . 
గలుగుసంసారదుణ ఖమును బోగొట్టుచు సున్మైరవదనంపు $ సొంపు చేత 

వ్ర జవిలాసినులకులబంచళ రా మోదమును వృద్ధినొందు నీట్లొనరిచి తన 

మహిమమ్ముం దెలియకథమౌానులు వెజిగంద, "చేయుచు నుంజెడు శ్రీవారి శతి 

. నలరుంగాక! సర్వోత్కృష్టురడగుచు నిట్టు, లాత్మధర్మంబు రతుంవ $ నాత్మ నెంచి 

లీల నవతార మె తిన బాలరూపు పరమపురుషుండు శ్రీహర్రకరుణ మెణియ. రర 

ఒనరించిన మానవచ,ర్యనికర రరూవమ్థులయిన $ యనులతమవిడం 

బనముల వినం గీ రించిన, జనియించుకా భ_క్రియనెడసద్య్యోగ మిలన్, ఈ౯ 

దుష్ట్రకర్శ ములను + దూలించుహరి చర్యులను దదంఘ్రియుగ్యశవనజములను 

భ_క్తి గొల్చువాంజె 4 భావింవం జూలును, మూండు వెళ లందుఠబురుషుంజెలమి, 

. సీరులనొసంగు పాదసర$నీరువాయుగ్యము గొల్బుచుకా బరా 
త్పరుని చరిత్రముల్ వినుచు $ భావమునందు దలంచుచుండ న 
ప్పరముని వ_ర్హనంచె యలీవాటగు వానిని డాయనోడు భీ 
కరతనుండౌ యముండు కలీకాలము సంపద లొప్పు వానికిన్. ర౯y 9972 

. తీతిపతు లాపరాత్పరునిం 4 జిత్రచరిత్రుని సంస్క రించుచుక 
జతనముమోణంయగా నతుల+ేశర్మము లిచ్చెడుప_త్తనంబులకా 

సతతసుఖంబు లిచ్చువరీసౌభముల౯ విడనాడి కానలకా " 

హొతముగ సంచరింతు రిదఫయు తపముంచుం బ్ర మోద మొప్బంగన్ శం 2878 

; అట్టపహారి నవ్యుయునిం గొల్చునట్టి వారు 

ముక్తినొందుదు రనుట; యబ్బుర మె యనుచు 
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శుకమువాయోగి పావన తమో ణివతికిం 

దెలియంగాం జెప్పి శ్రీకృళ్లుం $ దలంచుచుండె, ౫౦ 9374 

క్ష బలభినాళ కిరీటో,జ్ఞ పలరత్న చయ ప భావీభాసురచరణా! 

ఖలశిష్టహరణభరణా, మలనందకచ కృదరకళమలగురువాస్తా!. 2375 

చ. దురితమహాంధ కారపరికభూ తమనస్థి ర తా_ర్రమానవో 
త్కృరవరిరత ణా దరనిగ కామవిరాజితనాముతారశే 
శ్వర! వర యోగిహృత్క మల వాస! నిరంజన! నిర్వికల్చ్బ! దు 

_స్తరభవసాగరో త్తరణసాధుతరోడుప! దివ్యసత్కృపా! 2576 
మాలిని, అతులితగుణథామా! $ వోరిసంవ త్తిభూమా! 

కృతమునిజనరమా! 1 కీ_రితన్యాయవమా! 

వితరణమణిభూపా! $ విశ కాం'డా_త్తవేపా! 

పతగపతితురంగా! 5 భార్లవీనిత్వనం7ా! 2377 

గద్యము. బది శ్రమ త్రి పురసుందరీకరు ణా వా_ప్పగీరాషణాం ధ్రకవితాస్రాభవ, కాళ్య 
పాన్వయ ప్రభవ, శ్రీ జనమంచి నంశాంబురాశికుముదినీమి త్ర సుబ్రహ్మణ్య 
మనీషిపు త్త తాండవకృస్తాపరాభి ధేయ శెషాద్రినామధేయ వినిర్మితంబై న 
శ్రీ, తాండవకృష్ణ భాగవతంబున ను_తృరభాగము సంవూర్ణము, 

దళమస్క_ంధము సంపూర్ణము. 

పూరషభాగమునగల శ్లోకసంఖ్య ౧౦౧౦ 

ఈయు_త్రరభాగమునగల శ్లో కసంఖ్య ౧౯౨౨. 

చెన్నపురి: వావిళ్ళ రామస్వామిశా స్త్రలు అండ్ నన్స్ వారి. - ' 
శ $- ద గ్ స ణా వ యయ. . | వానిళ్ల*-్రైన్సున మ్మది'త్రము: = 1085, 



ప్రక ఠం న ము, 

అద్యులా ర ! * . 

శ్రీరామావతారత త్త తృ్యమునకుం దోడుపడం నోరువార లీనిబంధనముల. 

బాటింపసలయును. 

9కి రూప హ్థముల నొసంగువారు రాజపోషకు లనయబడుదురు. వారల కిద్దాని 

స కరణముల చన్నింటిని దారికర్చలు భరించి పంవంబడును. జ 

10 రూ॥ ఒక్కసారి యొసంగువారు పోపకు లనయబడుదురు. ఒఓకొ-క్క- 

వ కరణ -మొక్క-రూప్యమువంతున చారికర్సులు భరించి వారికి. బంవంబడును. ఈ 

డు శతెగలమవహాశయుల పవిత త్ర, నామధేయము లిందుం ట్ర కటింపంబచుచుండును. 

1 రూప్యము | ముందుగా. బంపువారు చందాదారు  అనయడుదురు. వారికి6 

ప్రకరణము వీ. పీ. రూ. 1-4-0 లకు పంపంబడును. 
ఛ్రిలి 

్వంచాదారులు కాని వారలకు ద్రకరణ ముకొ.క్క_టి రూ. 1. 4-0 లకు 

నీబడును. పోస్టుక ర్చులు ప్ర క్యే
కము. 

నీ శ్రీశామావతారలే శ్ర _్రషము, 1 "మొదలు, 7 భాగములు అచ్చయి సిద్ధముగా 

నున్నది. - +. - -. ఒకొొ_కభాగము ధర ర్బూ. +140 

ఇతర గ్రంథ ములు 

వతి l.కి ర్ప్చు. అ. 

శ్రీ క ఫ్థావతారత _్ర (ము 12 సంపుటములు. ఒకొొొ_క్క_టి ఉం 1 8 

Er సంపుటములు ఒక్క_-సారి కొనినవారలకు ° 20 16 0 

భఛగవద్దీత: వచనము, మూలముత్య్మే! టి ఎ. 1.0 

ఉ త్త్రమమార్షము, భక్షి కరసము లు . . 2 0 10 

యార్: త, నవల 
. 0 10 

నితినింధును 09 
63 0 10 

నీితరత్నాకరము ణా 
జ 9 0 8 

0 8 
నీతికథావళ్ ౫; . 



=శత్రథ్రి వద్యములు - నాటకములు, 6ఆ- 

వతి 1-8 రు. అ 
ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము, నిర్వచనము, 8 సంపుటములు క్ష్ 120 

డిటో 7 3 29 14 0 
ఆంధ్ర బ్రవోండపు రాణము . డఫ ల్ 0 
తెలుగు బ్ర హువురాణము 69 4 0 
ఆంధ్ర లలితో పాఖ్యానము 23 1 8 
హానుమడి( జయము న. 0 8 
విహంగవిజయ్హము ఏ6 0 4 

వోలాస్యమావాత్మ్యము ఐం 1 0 
విచి తీ పాదు కావట్టాఖి సేకనాటకము 0 12 

పాండ వాజ్ఞాత వాసనాటకము 628 0 129 

'రామవనవాననాటకము ఏ6 0 12 

కొండ వకృష్ణ భాగవతము, దశమస్క._ంథమున కిది తేలుగు. మూలము 

వదలకుండ. దెనిగింవంబడినది. అయిదువేల శెండువందల వద్యములు గలవు. 

తే 31.38.1985 ది లోపల 8-6-0 ర్పు. పంపువారలకు కర్పులు భరించి పోస్ట్రద్యారా 
ఫంవంబడును, 

ముంచి శేషా ద్ర ర 

. ACC, MH గా 

rR PSN అతనన 

. Class ion, 

క్ పంట్. యంతు... న ము ST Ree ము ఓ కళ న ఓ ఇ" wa 

Book Nod, . 



షో తి 1కి ర్పు. ఆ, 

ఆంధ్ర, వచన భాగవతము, దాషదశ 

స్మంధముల్పు ఒకేసంపుటంఏ (} 

౫ మూడుసంపవుటములు 10 8 

ఆంధ్రవచన భారతము. 

3 ఆదిసభావరళ్గములు 8 0 

99 ఆరణ్యపరగ్ణము - ఏ 0 

3 వి రాటోదో్యోగపర్వము 8 0 

౫) ఫీష షృ ద్రోణపర్యములు 4 8 
59 కర్ణ రశ ల్యసౌ ప్రి వీళనీ త్ 

ములు 0 

59 శాంతిపర్యము | 8 

౫. ఆనుశౌసనికము మొదలు 

స్వన్హారో వాణసర్భము 

వరకుగల సంప్రుటముక4 -8 

ఆంభ్రవచనవాల్రీ కి రావూయణమ్యు, 
2 సంపుటములు (అచ్చు) 

ఆంధ్ర వాబ్మ యచరిత్రసంగ్ర . 

వాము "౨1 ]2. 
ఆంధ కవిత్వచరి త్ర, బసవరాజు. 

అస్పారానుగారిది. 1 12 

శ్రీగురుజాడ శ్రీ రామమూ._ ర్షిగారి 
ఆంధ్ర కవిజీవతములు 4 0 

అశేబవియకానె నైట్సుకథలు 1 4 

నాష్ట్రయవిచారము, వవాసనం౮ Ca 

తులనీదాసురామాయణము 8 0 

చ్యాద శోపనిషత్తులు, వచనంకి 68 
తీలకుగారినిక్యూరిటీ శేను, 

ఉపన్యాసములు 0 14 

భారతరమణీమణులు, 1 ఛా॥0 12 

డిటా రెండవభాగము 0 10 జేతాళునికథలు ' 

ఫం 

రజ దా లం 00 0 

చ తి 1-కి ర్చు, ఆ, 

యజూ శ్వేదకథాసం గ గవహాము0 8 

శ్రీమవాభ క్షనిజయము, 
నూతనముద్రితము 6 0 

నీతిచందద్రి, క చిన్నయసూరి 0 

పంచతం క త్ర ర్రీమ్ము వచనము, 

సులభ్గకై లి ౮ 8 

నవనాథభ క్షు కులచరిత్ర, 2 0 

సం ల్ వారామాయణనము 0 12 

సంగృహ భారతము | 1 4 

సంగృహభాగవతము i 4 

స్రాచిన బేళచరి శ్రీ లు శే శల 

పతివ్య తలచరి త్ర్లు 2 0 

దక్క-నుపూర్వకథలు 2 0 

భోజునికథలు 0 8 

భోేజకాళీ దాసకథలు, 1 భా॥0 12 

59 _ 2శఛా॥0 

. హీత్రోవదేశము, సులభశై లి0 12 
_ శెనాలిరామలింగ నికథుల్కు 

జీవితము  .. 
| -నంస్కృతనాటకకథలు: శే 

దశోకుమారచరిత్రము . 1 8 
. మదన కావముఠరాజుకథలు 

_  చక్కనినూప్ప. 0 14 
- రాజశేఖరుడు, గోపాలుడు 0 

"విక క్రమాక్కునికథలు 0 

చార్ దర్వీషంక థలు 0 

తాతాచార్యులకథలు 0 

' టైద్యులకథలు 0 

0 


